
หน้า 1

การทรงสรา้ง

1
ในเริ� มแรกนั� น พระเจ้าทรง
เนรมิตสร้างฟ้าและแผ่นดิน

โลก
2แผ่นดินโลกนั� นก็ปราศจากรูป
ร่างและว่างเปล่าอยู่ ความมืด
อยู่ เหนือผิวนํ�า และพระวิญ-
ญาณของพระเจ้ าปกอยู่ เหนื อ
ผิวนํ�านั�น

วนัที�หนึ�ง
ปรากฏมีความสว่างเกิดขึ� น

3พระเจ้าตรัสว่า "จงให้มีความ
สว่าง" แล้วความสว่างกเ็กิดขึ� น
4พระเจ้าทรงเห็นว่าความสว่าง
นั�นดี และพระเจ้าทรงแยกความ
สว่างนั�นออกจากความมืด
5พระเจ้ าทรงเรียกความสว่าง
นั�นว่าวัน และพระองค์ทรงเรียก
ความมืดนั� นว่าคืน มีเวลาเย็น
และเวลาเช้าเป็นวันที�หนึ�ง

วนัที�สอง มีเมฆ
ปรากฏอยู่เหนือผิวนํ�าน ั�น

6พระเจ้าตรัสว่า "จงให้มีพื� น
อากาศในระหว่างนํ�า และจงให้
พื� นอากาศนั� นแยกนํ�า ออกจาก
นํ�า"
7พระเจ้าทรงสร้างพื� นอากาศ
และทรงแยกนํ�าซึ� งอยู่ใต้พื� นอา-
กาศจากนํ�าซึ� งอยู่ เหนือพื� นอา-
กาศ กเ็ป็นดังนั�น
8พระเจ้าทรงเรียกพื� นอากาศว่า

ปฐมกาล
ฟ้า มีเวลาเย็นและเวลาเช้าเป็น
วันที�สอง

วนัที�สามปรากฏว่ามีทะเล
แผ่นดินและพืชพนัธุต่์างๆ

9พระเจ้าตรัสว่า "จงให้นํ�าที�อยู่
ใต้ฟ้ารวบรวมเข้าอยู่แห่งเดียว
กันและจงให้ที� แห้งปรากฏขึ� น"
กเ็ป็นดังนั�น
10 พระเจ้าทรงเรี ยกที� แห้ งว่า
แผ่นดิน และที�นํ�ารวบรวมเข้า
อยู่แห่งเดียวกันว่าทะเล พระเจ้า
ทรงเห็นว่าดี
11 พระเจ้าตรัสว่า "จงให้แผ่น
ดินเกิดต้นหญ้า ต้นผักที�มีเมลด็
และต้นไม้ที�ออกผลที�มีเมล็ดใน
ผลตามชนิดของมันบนแผ่นดิน"
กเ็ป็นดังนั�น
12 แผ่นดินก็เกิดต้นหญ้า ต้น
ผักที� มี เมล็ดตามชนิ ดของมั น
และต้นไม้ที�ออกผลที�มีเมล็ดใน
ผลตามชนิดของมัน พระเจ้าทรง
เห็นว่าดี
13 มี เวลาเย็นและเวลาเช้าเป็น
วันที�สาม

วนัที�สี� ปรากฏมีดวงอาทิตย์
ดวงจันทรแ์ละดวงดาวต่างๆ

14 พระเจ้าตรัสว่า "จงให้มีดวง
สว่างบนพื� นฟ้าอากาศเพื� อแยก
วันออกจากคืน และเพื�อใช้เป็น
หมายสาํคัญ และที� กาํหนดฤดู
วันและปีต่างๆ

(B) ยน B:B-E; กจ BG:EH (E) อสย HI:BJ-BH; ยรม H:EJ (J) สดด JJ:K, M
(N) โยบ JG:BO (K) ยรม BI:BE (G) โยบ JO:O-BB; สดด BHO:H (M) โยบ EK:BI
(BB) E ซมอ BK:B (BH) พบญ H:BM; สดด GH:BK
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หน้า 2

15 และจงให้ เป็นดวงสว่างบน
พื� นฟ้าอากาศเพื� อส่องสว่างบน
แผ่นดินโลก" กเ็ป็นดังนั�น
16 พระเจ้ าได้ ทรงสร้ างดวง
สว่างใหญ่สองดวง ให้ดวงสว่าง
ที� ใหญ่ กว่ านั� นครองกลางวั น
และให้ดวงที� เล็กกว่าครองกลาง
คืน พระองค์ทรงสร้างดวงดาว
ต่างๆด้วยเช่นกัน
17 พระเจ้ าทรงตั� งดวงสว่ าง
เหล่านี� ไว้บนพื� นฟ้าอากาศเพื� อ
ส่องสว่างบนแผ่นดินโลก
18 เพื�อครองกลางวันและครอง
กลางคืนและเพื�อแยกความสว่าง
ออกจากความมืด พระเจ้าทรง
เห็นว่าดี
19 มี เวลาเย็นและเวลาเช้าเป็น
วันที�สี�

วนัที�หา้
ปรากฏมีนกชนิดต่างๆ
และสตัวท์ะเลนานาชนิด

20 พระเจ้าตรัสว่า "จงให้นํ�า
อุ ดมบริ บู รณ์ ไปด้ วยสั ตว์ ที� มี
ชี วิตแหวกว่ายไปมา และให้มี
นกบินไปมาบนพื� นฟ้ าอากาศ
เหนือแผ่นดินโลก"
21 พระเจ้าได้ทรงสร้างปลาวาฬ
ใหญ่ บรรดาสัตว์ที�มีชีวิตแหวก
ว่ายไปมาตามชนิดของมันเกิด
ขึ� นบริบูรณ์ในนํ�านั� นและบรรดา
สั ตว์ ที� มี ปี กตามชนิ ดของมั น
พระเจ้าทรงเห็นว่าดี

22 พระเจ้าได้ทรงอวยพรสัตว์
เหล่านั� นว่า "จงมีลูกดกและทวี
มากขึ� น ให้นํ�าในทะเลบริบูรณ์
ไปด้วยสัตว์ และจงให้นกทวี
มากขึ� นบนแผ่นดิน"
23 มี เวลาเย็นและเวลาเช้าเป็น
วันที�ห้า

วนัที�หก
ปรากฏมีสตัวบ์ก

และแมลงนานาชนิด
24 พระเจ้าตรัสว่า "จงให้แผ่น
ดิ นโลกเกิ ดสั ตว์ ที� มี ชี วิ ตตาม
ชนิดของมัน สัตว์ใช้งาน สัตว์
เลื� อยคลาน และสัตว์ป่าบน
แผ่นดินโลกตามชนิดของมัน" ก็
เป็นดังนั�น
25 พระเจ้าได้ทรงสร้างสัตว์ป่า
บนแผ่นดินโลกตามชนิดของมัน
สัตว์ใช้งานตามชนิดของมันและ
บรรดาสั ตว์ ที� เลื� อยคลานบน
แผ่นดิ นโลกตามชนิ ดของมั น
แล้วพระเจ้าทรงเห็นว่าดี

วนัที�หก
ปรากฏมีชายหญิงคู่แรก

26 และพระเจ้าตรัสว่า "จงให้
พวกเราสร้ างมนุ ษย์ตามแบบ
ฉายาของพวกเรา ตามอย่างพวก
เรา และให้พวกเขาครอบครอง
ฝูงปลาในทะเล ฝูงนกในอากาศ
และสัตว์ใช้งาน ให้ครอบครอง
ทั� วทั� งแผ่นดินโลก และบรรดา
สัตว์เลื� อยคลานที�คลานไปมาบน

(BK) พบญ BG:J; JJ:H; โยบ JO:G (BG) ปฐก BN:N; ยรม JJ:EI, EN (BO) ยรม JB:JN
(EB) สดด BIH:EN-EO (EE) ปฐก O:BG (EK) ปฐก M:E, K; สดด O:K-O; BII:J;
ปญจ G:EM; อฟ H:EH; ยก J:M

ปฐมกาล B
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หน้า 3 ปฐมกาล B, E

แผ่นดินโลก"
27 ดั งนั� นพระเจ้าได้ทรงสร้าง
มนุษย์ตามแบบพระฉายาของ
พระองค์ พระองค์ได้ทรงสร้าง
มนุ ษย์ ขึ� นตามแบบพระฉายา
ของพระเจ้า พระองค์ได้ทรง
สร้ างพวกเขาให้ เป็ นชายและ
หญิง
28 พระเจ้าได้ทรงอวยพรพวก
เขา และพระเจ้าตรัสแก่พวกเขา
ว่า "จงมีลูกดกและทวีมากขึ� น
จนเต็มแผ่นดิน จงมีอาํนาจ
เหนือแผ่นดินนั� น และครอบ
ครองฝูงปลาในทะเล ฝูงนกใน
อากาศ และบรรดาสัตว์ที�มีชีวิต
ที�เคลื�อนไหวบนแผ่นดินโลก"
29 พระเจ้าตรัสว่า "ดูเถิด เรา
ให้บรรดาต้นผักที�มีเมล็ดซึ� งอยู่
ทั�วพื� นแผ่นดินโลก และบรรดา
ต้นไม้ซึ�งมีเมลด็ในผลแก่เจ้า ให้
เป็นอาหารแก่เจ้า
30 สาํ หรั บบรรดาสั ตว์ ป่ าบน
แผ่นดินโลก บรรดานกในอา-
กาศ และบรรดาสัตว์ที� เลื� อย
คลานที� มี ชี วิตบนแผ่นดินโลก
เราให้บรรดาพืชผักเขียวสดเป็น
อาหาร" กเ็ป็นดังนั�น
31 พระเจ้าทอดพระเนตรบรร-
ดาสิ� งที� พระองค์ ได้ ทรงสร้ าง
และดูเถิด เป็นสิ� งที�ดียิ� งนัก มี
เวลาเย็นและเวลาเช้าเป็นวันที�
หก

วนัที�เจ็ดพระเจ้าทรง
หยุดพกัการทรงสรา้ง

2
ดั งนี� ฟ้ าและแผ่ นดิ นโลก
และบรรดาบ ริ วา รก็ ถู ก

สร้างขึ� นให้สาํเรจ็
2ในวันที� เจ็ดพระเจ้าก็เสร็จงาน
ของพระองค์ซึ� งพระองค์ได้ทรง
สร้างมาแล้วนั�น และในวันที�เจด็
พระองค์ทรงพักการงานทั� งสิ� น
ของพระองค์ซึ� งพระองค์ได้ทรง
สร้างมาแล้วนั�น
3พระเจ้าทรงอวยพระพรวันที�
เจ็ดและทรงตั� งวันนี� ไว้ เป็นวัน
บริสุทธิW  เพราะในวันนั� นพระ
องค์ได้ทรงหยุดพักจากการงาน
ทั�งสิ� นของพระองค์ซึ�งพระเจ้าได้
ทรงเนรมิตสร้างไว้แล้วนั�น

สรุปการทรงสรา้ง
4 เรื� องราวของฟ้าและแผ่นดิน
โลกเมื� อถูกเนรมิตสร้างนั� นเป็น
ดังนี�  ในวันที�พระเยโฮวาห์พระ
เจ้าได้ทรงสร้างแผ่นดินโลกและ
ฟ้า
5บรรดาต้นไม้ตามท้องทุ่งยังไม่
เกิดขึ� นบนแผ่นดินโลก และ
บรรดาผักตามท้องทุ่งยังไม่งอก
ขึ� นเลย เพราะพระเยโฮวาห์พระ
เจ้ายังไม่ ให้ฝนตกบนแผ่นดิน
โลก และยังไม่มีมนุษย์ที�จะทาํไร่
ไถนา
6แต่มีหมอกขึ� นมาจากแผ่นดิน
โลก ทาํให้พื� นแผ่นดินเปียกทั�ว

(EG) ปฐก N:E; มธ BM:H (EO) ปฐก M:B, G; ลนต EK:M (EM) ปฐก M:J; สดด BIH:BH-BN
(JI) โยบ JO:HB (JB) สดด BIH:EH; B ทธ H:H (B) สดด JJ:K (E) อพย EI:M-BB
(J) อสย NO:BJ (H) ปฐก B:B; มคา J:BO (N) ปฐก B:BB-BE; J:EJ; G:H; โยบ N:BI
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หน้า 4ปฐมกาล E

ไป
7พระเยโฮวาห์พระเจ้าทรงปั� น
มนุษย์ด้วยผงคลีดิน ทรงระบาย
ลมปราณแห่งชี วิตเข้าทางจมูก
ของเขา และมนุษย์จึงเกิดเป็น
จิตวิญญาณมีชีวิตอยู่
8พระเยโฮวาห์พระเจ้าทรงปลูก
สวนแห่งหนึ�งไว้ในเอเดนทางทิศ
ตะวันออก และพระองค์ได้ทรง
ให้มนุษย์ซึ� งพระองค์ได้ทรงปั� น
มานั�นอาศัยอยู่ที�นั�น
9แล้วพระเยโฮวาห์พระเจ้าทรง
ให้บรรดาต้นไม้ที�งามน่าดูและที�
เหมาะสาํหรับเป็นอาหารงอกขึ� น
บนแผ่นดินโลก มีต้นไม้แห่ง
ชีวิตอยู่ท่ามกลางสวนด้วย และ
มีต้นไม้แห่งความรู้ดีและรู้ชั�ว
10 มี แม่นํ�า สายหนึ� งไหลออก
จากเอเดนรดสวนนั�น จากที�นั�น
ได้แยกออกเป็นแม่นํ�าสี�สาย
11 ชื� อของแม่นํ�าสายที� หนึ� งคือ
ปิโชน ซึ�งไหลรอบแผ่นดินฮาวิ-
ลาห์ ที�นั�นมีแร่ทองคาํ
12 ทองคาํที� แผ่ นดิ นนั� นเป็ น
ทองคาํเนื� อดี มียางไม้หอม และ
พลอยสีนํ�าข้าว
13 ชื� อแม่นํ�าสายที�สองคือกิโฮน
แม่นํ�าสายนี� ได้ไหลรอบแผ่นดิน
เอธิโอเปีย
14 ชื� อแม่นํ�าสายที� สามคือไท-
กริส ซึ� งได้ไหลไปทางทิศตะวัน
ออกของแผ่นดินอัสซีเรีย และ

แม่นํ�าสายที�สี� คือยูเฟรติส
15 พระเยโฮวาห์พระเจ้าจึงทรง
นาํมนุษย์ไปอยู่ในสวนเอเดนให้
ดูแลและรักษาสวน
16 พระเยโฮวาห์พระเจ้าจึงทรง
มี พระดาํ รั สสั� งมนุ ษย์ นั� น ว่ า
"บรรดาต้นไม้ ทุกอย่างในสวน
เจ้ากินได้ทั�งหมด
17 แต่ต้นไม้แห่งความรู้ดีและรู้
ชั� วเจ้าอย่ากินผลจากต้นนั�นเป็น
อันขาด เพราะว่าเจ้ากินในวันใด
เจ้าจะตายแน่ในวันนั�น"

การทรงสรา้งผูห้ญิง
18 พระเยโฮวาห์พระเจ้าตรัสว่า
"ซึ� งมนุษย์นั� นอยู่ คนเดียวก็ไม่
เหมาะ เราจะสร้างผู้อุปถัมภ์ให้
เขา"
19 พระเยโฮวาห์พระเจ้าทรงปั� น
บรรดาสัตว์ในท้องทุ่ ง และ
บรรดานกในอากาศจากดิน แล้ว
จึงพามายังอาดัมเพื�อดูว่าเขาจะ
เรียกชื�อพวกมันว่าอะไร อาดัม
ได้เรียกชื� อบรรดาสัตว์ที� มี ชี วิต
อย่างไร สัตว์กม็ีชื�ออย่างนั�น
20 อาดัมได้ตั� งชื� อบรรดาสัตว์
ใช้งาน บรรดานกในอากาศ และ
บรรดาสัตว์ในท้องทุ่ง แต่ว่าสาํ-
หรับอาดัมยังไม่พบผู้อุปถัมภ์
21 แล้ วพระเยโฮวาห์ พระเจ้ า
ทรงกระทาํให้อาดัมหลับสนิท
และเขาได้หลับสนิท พระองค์จึง
ทรงชักกระดู กซี� โครงอั นหนึ� ง

(G) ปฐก J:BM, EJ; G:EE (O) ปฐก J:EJ-EH; H:BK (M) ปฐก J:EE; อสค JB:O
(BB) ปฐก EN:BO (BE) กดว BB:G (BH) ดนล BI:H (BG) ปฐก J:B, J, BB, BG
(BO) B คร BB:O-M; B ทธ E:BJ (BM) ปฐก B:EI, EH; สดด O:K (EB) B ซมอ EK:BE
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หน้า 5 ปฐมกาล E, J

ว่า `เจ้าอย่ากินหรือแตะต้องมัน
มิฉะนั�นเจ้าจะตาย'"
4งูจึงกล่าวแก่หญิงนั� นว่า "เจ้า
จะไม่ตายแน่
5 เพราะว่าพระเจ้าทรงทราบว่า
เจ้ากินผลไม้นั� นวันใด ตาของ
เจ้าจะสว่างขึ� นวันนั�น และเจ้าจะ
เป็นเหมือนพระที� รู้ดีรู้ชั� ว"

มนุษยล์ม้ลงในความบาป
6เมื�อหญิงนั�นเห็นว่า ต้นไม้นั�น
เหมาะสาํหรับเป็นอาหารและ
มันงามน่าดู และต้นไม้ต้นนั� น
เป็นที� น่าปรารถนาเพื� อให้ เกิด
ปัญญา หญิงจึงเก็บผลไม้นั� น
แล้วกินเข้าไป แล้วส่งให้สามี
ของนางด้วย และเขาได้กิน
7ตาของเขาทั� งสองก็สว่ างขึ� น
เขาจึงรู้ว่าเขาเปลือยกายอยู่ และ
เขาทั�งสองกเ็อาใบมะเดื�อมาเยบ็
เป็นเครื�องปกปิดอวัยวะส่วนล่าง
ของเขาไว้

อาดมัและเอวา
ไม่กลา้พบพระเจ้า

8ในเวลาเย็นวันนั� นเขาทั� งสอง
ได้ยินพระสุรเสียงของพระเย-
โฮวาห์พระเจ้าเสดจ็ดาํเนินอยู่ใน
สวน อาดัมและภรรยาของเขา
ซ่อนตัวจากพระพักตร์ของพระ
เยโฮวาห์พระเจ้าท่ ามกลางต้น
ไม้ต่างๆในสวนนั�น
9 พระเยโฮวาห์ พระ เจ้ าทรง
เรี ยกอาดั มและตรั สแก่ เขาว่ า

ของเขาออกมา และทรงกระทาํ
ให้เนื� อที�ซี� โครงติดกัน
22 กระดูกซี� โครงซึ� งพระเยโฮ-
วาห์พระเจ้าได้ทรงชักจากชาย
นั� น พระองค์ทรงสร้างให้เป็น
หญิงคนหนึ�ง และทรงนาํเธอมา
ให้ชายนั�น
23 อาดัมจึงว่า "บัดนี�  นี� เป็น
กระดูกจากกระดูกของเรา และ
เนื� อจากเนื� อของเรา จะต้อง
เรียกเธอว่าหญิง เพราะว่าหญิง
นี� ออกมาจากชาย
24 เหตุฉะนั� นผู้ชายจะจากบิดา
มารดาของเขา จะไปผูกพันอยู่
กับภรรยา และเขาทั�งสองจะเป็น
เนื� ออันเดียวกัน"
25 เขาทั� งสองยังเปลือยกายอยู่
ผู้ชายและภรรยาของเขายังไม่มี
ความอาย

เอวาถูกทดลอง

3
งู นั� นเป็นสั ตว์ที� ฉลาดกว่ า
บรรดาสัตว์ในท้องทุ่งซึ�งพระ

เยโฮวาห์พระเจ้าได้ทรงสร้างไว้
มันกล่าวแก่หญิงนั� นว่า "จริง
หรือที�พระเจ้าตรัสว่า `เจ้าอย่า
กินผลจากต้นไม้ทุกชนิดในสวน
นี� '"
2หญิงนั� นจึงกล่าวแก่งู ว่า "ผล
ของต้นไม้ชนิดต่างๆในสวนนี�
เรากินได้
3แต่ผลของต้นไม้ ต้นหนึ� งซึ� ง
อยู่ท่ามกลางสวน พระเจ้าตรัส

(EE) B ทธ E:BJ; ฮบ BJ:H (EJ) ปฐก EM:BH (EH) มธ BM:N (EN) ปฐก J:G, BI
(B) B พศด EB:B (E) ปฐก E:BK-BG (J) อพย BM:BE-BJ (H) ยน O:HH; E คร BB:J
(K) B ทธ E:BH; B ยน E:BK (G) ปฐก E:EN (O) โยบ JB:JJ; JO:B; ยรม EJ:EH
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หน้า 6ปฐมกาล J

ชํ�า และเจ้าจะกระทาํให้ส้นเท้า
ของท่านฟกชํ�า"
16 พระองค์ตรัสแก่หญิงนั� นว่า
"เราจะเพิ� มความทุกข์ยากให้
มากขึ� นแก่เจ้าและการตั� งครรภ์
ของเจ้า เจ้าจะคลอดบุตรด้วย
ความเจ็บปวด เจ้ายังต้องการ
สามีของเจ้า และเขาจะปกครอง
เจ้า"
17 พระองค์ ตรั สแก่ อาดั มว่ า
"เพราะเหตุ เจ้ าได้ฟังเสียงของ
ภรรยาเจ้า และได้กินผลจากต้น
ไม้ ซึ� งเราได้สั� งเจ้าว่า เจ้าอย่า
กินผลจากต้นนั� น แผ่นดินจึง
ต้องถู กสาปแช่ งเพราะตั วเจ้ า
เจ้าจะต้องหากินบนแผ่นดินนั� น
ด้ วยความทุ กข์ ยากตลอดวั น
เวลาในชีวิตของเจ้า
18 แผ่ นดิ นจะงอกต้ นไม้ ที� มี
หนามและผักที� มีหนามแก่ เจ้ า
และเจ้าจะกินผักในท้องทุ่ง
19 เจ้าจะต้องหากินด้วยเหงื� อ
ไหลโซมหน้าจนกว่าเจ้ากลับไป
เป็นดิน เพราะเจ้ามาจากดิน เจ้า
เป็นผงคลีดิน และเจ้าจะกลับไป
เป็นผงคลีดิน"
20 อาดัมเรียกชื�อภรรยาของเขา
ว่าเอวา เพราะว่านางเป็นมารดา
ของบรรดาชนที�มีชีวิต
21 พระเยโฮวาห์พระเจ้าทรงทาํ
เสื� อคลุมด้วยหนังสัตว์แก่อาดัม
และภรรยาและสวมใส่ให้เขาทั� ง

"เจ้าอยู่ที�ไหน"
10 เขาทูลว่า "ข้าพระองค์ได้ยิน
พระสุรเสียงของพระองค์ในสวน
และข้าพระองค์ก็กลัว เพราะว่า
ข้าพระองค์เปลือยกายอยู่ ข้า
พระองค์จึงได้ซ่อนตัวเสีย"
11 พระองค์ตรัสว่า "ใครได้
บอกเจ้าว่าเจ้าเปลือยกายอยู่ เจ้า
ได้กินผลจากต้นไม้นั�น ซึ�งเราสั�ง
เจ้าไว้ว่าเจ้าอย่ากินแล้วหรือ"
12 ชายนั� นทูลว่า "หญิงซึ� งพระ
องค์ทรงประทานให้อยู่ กั บข้ า
พระองค์นั� น นางได้ส่งผลจาก
ต้นไม้ ข้าพระองค์จึงรับประ-
ทาน"
13 พระเยโฮวาห์พระเจ้าตรัสแก่
หญิงนั� นว่า "เจ้าทาํอะไรลงไป"
หญิงนั�นทูลว่า "งูล่อลวงข้าพระ
องค์ ข้าพระองค์จึงรับประทาน"

การสาปแช่ง
14 พระเยโฮวาห์พระเจ้าตรัสแก่
งูนั� นว่า "เพราะเหตุที� เจ้าได้
กระทาํเช่นนี�  เจ้าถูกสาปแช่ง
มากกว่าบรรดาสัตว์ใช้งาน และ
บรรดาสัตว์ในท้องทุ่ ง เจ้าจะ
เลื� อยไปด้วยท้องของเจ้า และ
เจ้าจะกินผงคลีดินตลอดวันเวลา
ในชีวิตของเจ้า
15 เราจะให้เจ้ากับหญิงนี� เป็น
ปฏิปักษ์กัน ทั� งเชื� อสายของเจ้า
กับเชื� อสายของนาง เชื� อสายของ
นางจะกระทาํให้ หัวของเจ้าฟก

(BI) ปฐก E:EN (BE) สภษ EO:BJ (BJ) ปฐก J:H; E คร BB:J (BH) พบญ EO:BN-EI
(BN) อสย G:BH; ยน O:HH (BK) ปฐก H:G; อสย BJ:O (BG) ปฐก E:BG; B ซมอ BN:EJ
(BO) สดด BIH:BH (BM) ปฐก E:G; N:N; โยบ EB:EK (EI) E คร BB:J; B ทธ E:BJ
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หน้า 7 ปฐมกาล J, H

เครื�องบูชาถวายพระเยโฮวาห์
4 เช่นกั นอาแบลได้นาํผลแรก
จากฝูงแกะของเขา และไขมัน
ของแกะ พระเยโฮวาห์ทรงพอ
พระทัยต่ ออาแบลและเครื� อง
บูชาของเขา
5แต่พระองค์ไม่ทรงพอพระทัย
ต่อคาอินและเครื�องบูชาของเขา
และคาอิ นได้ โกรธแค้นยิ� งนั ก
สีหน้าหม่นหมองไป
6พระเยโฮวาห์ได้ตรัสแก่คาอิน
ว่า "ทาํไมเจ้าถึงโกรธแค้น และ
ทาํไมสีหน้าเจ้าหม่นหมองไป
7ถ้าเจ้าทาํดี เจ้าจะไม่เป็นที�
ยอมรับหรอกหรือ ถ้าเจ้าทาํไม่ดี
บาปก็ซุ่ มอยู่ที�ประตู มัน
ปรารถนาในตัวเจ้า และเจ้าจะ
ครอบครองมัน"

การฆ่าอาแบล
8คาอินพูดกับอาแบลน้องชาย
ของเขา ต่อมาเมื�อเขาทั�งสองอยู่
ในที�นาด้วยกัน คาอินได้ลุกขึ� น
ต่อสู้ อาแบลน้องชายของเขาและ
ฆ่าเขา
9พระเยโฮวาห์ตรัสแก่คาอินว่า
"อาแบลน้องชายของเจ้ าอยู่ ที�
ไหน" เขาทูลว่า "ข้าพระองค์ไม่
ทราบ ข้าพระองค์เป็นผู้ดูแล
น้องชายหรือ"

การสาปแช่งคาอิน
10 พระองค์ตรัสว่า "เจ้าทาํอะ-
ไรไป เสียงร้องของโลหิตน้อง

สอง
พระเจ้าทรงไล่อาดมัและเอวา

ออกจากสวนเอเดน
22 พระเยโฮวาห์พระเจ้าตรัสว่า
"ดูเถิด มนุษย์กลายมาเป็น
เหมือนผู้หนึ� งในพวกเราที� รู้ จัก
ความดีและความชั� ว บัดนี� เกรง
ว่าเขาจะยื� นมือไปหยิบผลจาก
ต้นไม้ แห่ งชี วิตมากิ นด้ วยกั น
และมีชีวิตนิรันดร์ตลอดไป"
23 เหตุฉะนั� นพระเยโฮวาห์พระ
เจ้าจึงทรงให้เขาออกไปจากสวน
เอเดน เพื�อทาํไร่ไถนาจากที�ดิน
ที�เขากาํเนิดมานั�น
24 ดังนั� นพระองค์ทรงไล่มนุษย์
ออกไป ทรงตั� งพวกเครูบไว้ทาง
ทิ ศตะวั นออกของสวนเอเดน
และตั� งดาบเพลิงซึ� งหมุนได้รอบ
ทิศทาง เพื�อป้องกันทางเข้าไปสู่
ต้นไม้แห่งชีวิต

คาอินและอาแบล

4
อาดั มไ ด้ สมสู่ กั บ เอ วา
ภรรยาของเขา นางได้ตั� ง

ครรภ์ และคลอดบุตรชื�อคาอิน
จึงกล่าวว่า "ข้าพเจ้าได้รับชาย
คนหนึ�งจากพระเยโฮวาห์"
2นางได้คลอดบุตรอีกครั� งหนึ� ง
ซึ� งเป็นน้องชายของเขาชื�อ อา-
แบล อาแบลเป็นคนเลี� ยงแกะ
แต่คาอินเป็นคนทาํไร่ไถนา
3อยู่มาวันหนึ�งปรากฏว่า คาอิน
ได้ นาํ ผลไม้ จากไร่ นามาเป็ น

(EJ) ปฐก H:E; M:EI (EH) ปฐก E:O-M; อพย EN:BO-EE; สดด BIH:H; อสค BI:B-EI
(E) ลก BB:NI-NB (J) กดว BO:BE (H) ลนต J:BK; กดว BO:BG; ฮบ BB:H
(O) มธ EJ:JN; ลก BB:NB (M) ยน O:HH; B คร O:BB (BI) กดว JN:JJ; พบญ EB:B-M

 01_gen.pub 
 page 7

 Friday, September 6, 2019 11:24 



หน้า 8ปฐมกาล H

มาเมืองหนึ� งและเรียกชื� อเมือง
นั� นตามชื� อบุตรชายของเขาว่า
เอโนค
18 เอโนคให้กาํเนิดบุตรชื� ออิ-
ราด อิราดให้กาํเนิดบุตรชื�อเม-
หุยาเอล เมหุยาเอลให้กาํเนิด
บุตรชื�อเมธูซาเอล เมธูซาเอลให้
กาํเนิดบุตรชื�อลาเมค
19 ลาเมคได้ภรรยาสองคน คน
หนึ� งมีชื� อว่าอาดาห์ อีกคนหนึ� ง
มีชื�อว่าศิลลาห์
20 นางอาดาห์คลอดบุตรชื� อว่า
ยาบาล เขาเป็นต้นตระกูลของ
คนที�อาศัยอยู่ในเต็นท์และคนที�
เลี� ยงสัตว์
21 น้องชายของเขามีชื� อว่า ยู-
บาล เขาเป็นต้นตระกูลของ
บรรดาคนที� ดี ดพิณเขาคู่ และ
เป่าขลุ่ย
22 นางศิลลาห์คลอดบุตรด้วย
ชื�อว่าทูบัลคาอิน ซึ� งเป็นผู้สอน
บรรดาช่ างฝีมือทาํเครื� องทอง
สัมฤทธิW และเหลก็ ทูบัลคาอินมี
น้องสาวชื�อว่านาอามาห์
23 ลาเมคพูดกับภรรยาทั� งสอง
ของเขาว่า "อาดาห์และศิลลาห์
จงฟังเสียงของเรา ภรรยาทั� ง
สองของลาเมค จงเชื� อฟังถ้อย
คาํของเรา เพราะเราได้ฆ่าคนๆ
หนึ� งที� ทาํให้เราบาดเจ็บ ชาย
หนุ่มที�ทาํอันตรายแก่เรา
24 ถ้าผู้ที� ฆ่าคาอินจะได้รับโทษ

ชายของเจ้าร้องจากดินถึงเรา
11 บัดนี�  เจ้าถูกสาปแช่งจาก
แผ่ นดินแล้ วซึ� งได้ อ้ าปากรั บ
โลหิตน้องชายของเจ้าจากมือเจ้า
12 เมื�อเจ้าทาํไร่ไถนา มันจะไม่
เกิดผลแก่เจ้าเหมือนเดิม เจ้าจะ
ต้องพเนจรร่อนเร่ไปมาในโลก"
13 คาอินทูลแก่พระเยโฮวาห์ว่า
"โทษของข้าพระองค์หนักเหลือ
ที�ข้าพระองค์จะแบกรับได้
14 ดูเถิด วันนี� พระองค์ได้ทรง
ขับไล่ ข้าพระองค์จากพื� นแผ่น
ดินโลก ข้าพระองค์จะถูกซ่อนไว้
จากพระพักตร์ของพระองค์และ
ข้าพระองค์จะพเนจรร่อนเร่ไป
มาในโลก จากนั�นทุกคนที�พบข้า
พระองค์จะฆ่าข้าพระองค์เสีย"
15 พระเยโฮวาห์ตรัสแก่เขาว่า
"เหตุฉะนั�นใครก็ตามที� ฆ่าคาอิน
จะรับโทษถึงเจ็ดเท่า" แล้วเกรง
ว่าใครที�พบเขาจะฆ่าเขา พระ
เยโฮวาห์จึงทรงประทับตราที�ตัว
คาอิน

เชื� อสายของคาอินและ
ความเจริญทางดา้นอารยธรรม
16 คาอิ นได้ ออกไปจากพระ
พักตร์ของพระเยโฮวาห์ และ
อาศัยอยู่ เมืองโนดทางด้านทิศ
ตะวันออกของเอเดน
17 คาอินได้สมสู่ กับภรรยาของ
เขา นางได้ตั� งครรภ์ และคลอด
บุตรชื�อเอโนค เขาสร้างเมืองขึ� น

(BB) ปฐก J:BH; พบญ BB:EO (BH) ปฐก M:K; กดว JN:BM, EB, EG; พบญ JB:BO
(BN) ปฐก H:EH; M:K; สดด GM:BE (BK) E พกษ BJ:EJ; EH:EI; ยรม EJ:JM; NE:J
(BG) สดด HM:BB (BM) ปฐก E:EH; BK:J; B ทธ J:E (EH) ปฐก H:BN
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หน้า 9 ปฐมกาล H, N

คล้ายคลึงกันกับเขา และเรียก
ชื�อของเขาว่าเสท
4ตั� งแต่อาดัมให้กาํเนิดเสทแล้ว
กม็ีอายุต่อไปอีกแปดร้อยปี และ
เขาให้กาํเนิดบุตรชายและบุตร
สาวหลายคน
5รวมอายุที� อาดัมมี ชี วิตอยู่ ได้
เก้าร้อยสามสิบปีและเขาได้สิ� น
ชีวิต
6เสทอยู่มาได้ร้อยห้าปี และให้
กาํเนิดบุตรชื�อเอโนช
7 ตั� งแต่ เสทให้ กาํ เนิ ดเอโนช
แล้ว ก็มีอายุต่อไปอีกแปดร้อย
เจ็ดปี และให้กาํเนิดบุตรชาย
และบุตรสาวหลายคน
8รวมอายุของเสทได้เก้าร้อยสิบ
สองปีและเขาได้สิ� นชีวิต
9 เอโนชอยู่มาได้เก้าสิบปี และ
ให้กาํเนิดบุตรชื�อเคนัน
10 ตั� งแต่เอโนชให้กาํเนิดเคนัน
แล้ว ก็มีอายุต่อไปอีกแปดร้อย
สิบห้าปี และให้กาํเนิดบุตรชาย
และบุตรสาวหลายคน
11 รวมอายุ ของเอโนชได้ เก้ า
ร้อยห้าปีและเขาได้สิ� นชีวิต
12 เคนันอยู่มาได้เจด็สิบปี และ
ให้กาํเนิดบุตรชื�อมาหะลาเลล
13 ตั� งแต่ เคนั นให้กาํเนิ ดมา-
หะลาเลลแล้ว กม็ีอายุต่อไปอีก
แปดร้อยสี� สิบปี และให้กาํเนิด
บุตรชายและบุตรสาวหลายคน
14 รวมอายุ ของเคนั นได้ เก้ า

เป็นเจ็ดเท่า แล้วผู้ที� ฆ่าลาเมค
จะได้รับโทษเจ็ดสิบเจ็ดเท่าเป็น
แน่"

การกําเนิดของเสท
25 อาดัมได้สมสู่ กับภรรยาของ
เขาอีกครั� งหนึ� ง นางได้คลอด
บุตรชายคนหนึ� ง และเรียกชื� อ
ของเขาว่าเสท นางพูดว่า
"เพราะว่าพระเจ้าทรงโปรดให้
ข้ าพเจ้ ามี เชื� อสายอี กคนหนึ� ง
แทนอาแบล ผู้ซึ� งถูกคาอินฆ่า
ตาย"
26 ฝ่ายเสทกาํเนิดบุตรชายคน
หนึ�งด้วย เขาเรียกชื�อของเขาว่า
เอโนช ตั� งแต่นั� นมามนุษย์เริ� ม
ต้นที� จะร้องเรียกพระนามของ
พระเยโฮวาห์

ลําดบัวงศว์านจากอาดมั
ถึงโนอาห์

5
นี� เป็ นหนั งสื อลาํดั บพงศ์
พันธุ์ ของอาดัม ในวันที�

พระเจ้าได้ทรงสร้างมนุษย์นั� น
พระองค์ทรงสร้างตามแบบพระ
ฉายาของพระเจ้า
2 พระองค์ทรงสร้ างให้ เป็นผู้
ชายและผู้หญิง และทรงอวย
พระพรแก่เขา และทรงเรียกชื�อ
เขาทั� งสองว่าอาดัม ในวันที� เขา
ถูกสร้างขึ� นนั�น
3และอาดัมอยู่ มาได้หนึ� งร้อย
สามสิบปี และให้กาํเนิดบุตร
ชายคนหนึ� ง มีรูปร่างหน้าตา

(EN) ปฐก N:J (EK) ปฐก N:K; BE:O; EK:EN; B พกษ BO:EH; สดด BBK:BG; ยอล E:JE
(B) ปฐก B:EK; E:H; K:M; M:K (E) ปฐก B:EG-EO; M:B (J) ปฐก H:EN; B คร BN:HO-HM
(H) ปฐก H:EN; B พศด B:B-H (N) ปฐก E:BG; ฮบ M:EG (K) ปฐก H:EK; ยด B:BH-BN
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หน้า 10ปฐมกาล N

รับเขาไป
25 เมธูเสลาห์อยู่มาได้ร้อยแปด
สิบเจ็ดปี และให้กาํเนิดบุตรชื�อ
ลาเมค
26 ตั� งแต่เมธู เสลาห์ให้กาํเนิด
ลาเมคแล้ว กม็ีอายุต่อไปอีกเจด็
ร้อยแปดสิบสองปี และให้กาํ-
เนิดบุตรชายและบุตรสาวหลาย
คน
27 รวมอายุของเมธู เสลาห์ ได้
เก้าร้อยหกสิบเก้าปีและเขาได้
สิ� นชีวิต
28 ลาเมคอยู่มาได้ร้อยแปดสิบ
สองปี และให้กาํเนิดบุตรชาย
คนหนึ�ง
29 เขาเรียกชื�อบุตรชายว่า โน-
อาห์ กล่าวว่า "คนนี� จะเป็นที�
ปลอบประโลมใจเราเกี� ยวกั บ
การงานของเรา และความ
เหนื� อยยากของมือเรา เพราะ
เหตุแผ่นดินที� พระเยโฮวาห์ได้
ทรงสาปแช่งนั�น"
30 ตั� งแต่ลาเมคให้กาํเนิดโน-
อาห์แล้ว ก็มีอายุต่อไปอีกห้า
ร้อยเก้าสิบห้าปี และให้กาํเนิด
บุตรชายและบุตรสาวหลายคน
31 รวมอายุของลาเมคได้ เจ็ด
ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดปีและเขาได้สิ� น
ชีวิต
32 โนอาห์มีอายุได้ห้าร้อยปีและ
โนอาห์ให้กาํเนิดบุตรชื� อ เชม
ฮาม และยาเฟท

ร้อยสิบปีและเขาได้สิ� นชีวิต
15 มาหะลาเลลอยู่มาได้หกสิบ
ห้าปี และให้กาํเนิดบุตรชื�อยา-
เรด
16 ตั� งแต่มาหะลาเลลให้กาํเนิด
ยาเรดแล้ว ก็มีอายุต่อไปอีก
แปดร้อยสามสิบปี และให้กาํ-
เนิดบุตรชายและบุตรสาวหลาย
คน
17 รวมอายุของมาหะลาเลลได้
แปดร้อยเก้าสิบห้าปีและเขาได้
สิ� นชีวิต
18 ยาเรดอยู่ มาได้ ร้ อยหกสิบ
สองปี และให้กาํเนิดบุตรชื�อเอ-
โนค
19 ตั� งแต่ยาเรดให้กาํเนิ ดเอ-
โนคแล้ว ก็มีอายุต่อไปอีกแปด
ร้อยปี และให้กาํเนิดบุตรชาย
และบุตรสาวหลายคน
20 รวมอายุ ของยาเรดได้ เก้ า
ร้อยหกสิบสองปีและเขาได้สิ� น
ชีวิต
21 เอโนคอยู่ มาได้หกสิบห้าปี
และให้กาํเนิดบุตรชื�อเมธูเสลาห์
22 ตั� งแต่เอโนคให้กาํเนิดเมธู-
เสลาห์แล้ว กด็าํเนินกับพระเจ้า
สามร้อยปี และให้กาํเนิดบุตร
ชายและบุตรสาวหลายคน
23 รวมอายุของเอโนคได้สาม
ร้อยหกสิบห้าปี
24 เอโนคได้ดาํเนินกับพระเจ้า
และหายไป เพราะพระเจ้าทรง

(EE) ปฐก K:M; BG:B; EH:HI; HO:BN; E พกษ EI:J; สดด BK:O; มคา K:O; มลค E:K
(EH) ปฐก G:BB; E พกษ E:BI-BB; สดด HM:BN; GJ:EH; ยนา B:BG; ฮบ BB:N; ยด B:BH
(EM) ปฐก J:BG-BM; H:BB; ลก J:JK (JE) ปฐก K:BI; BI:EB
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หน้า 11 ปฐมกาล K

6 พระเยโฮวาห์ ทรงโทมนั สที�
พระองค์ได้ทรงสร้างมนุษย์บน
แผ่นดินโลก และกระทาํให้พระ
องค์ทรงเศร้าโศกภายในพระทัย
ของพระองค์
7พระเยโฮวาห์ตรัสว่า "เราจะ
ทาํลายมนุษย์ที� เราได้ สร้างมา
จากพื� นแผ่นดินโลก ทั� งมนุษย์
และสั ตว์และสั ตว์ เลื� อยคลาน
และนกในอากาศ เพราะว่าเรา
เสียใจที�เราได้สร้างพวกเขามา"

โนอาหต่์อนาวา
8แต่โนอาห์ เป็นที� โปรดปราน
ในสายพระเนตรของพระเยโฮ-
วาห์
9 ต่อไปนี� คือพงศ์พันธุ์ ของโน-
อาห์ โนอาห์เป็นคนชอบธรรม
และดีรอบคอบในสมัยของท่าน
และโนอาห์ดาํเนินกับพระเจ้า
10 โนอาห์ ให้ กาํ เนิ ดบุตรชาย
สามคน ชื�อเชม ฮาม และยาเฟท
11 ดังนั� นมนุษย์โลกจึงชั� วช้าต่อ
พระพักตร์พระเจ้า และแผ่นดิน
โลกกเ็ตม็ไปด้วยความอาํมหิต
12 พระเจ้ าทอดพระเนตรบน
แผ่นดินโลก และดูเถิด แผ่นดิน
โลกก็ชั� วช้า เพราะว่าบรรดา
เนื� อหนังได้กระทาํการชั� วช้าบน
แผ่นดินโลก
13 พระเจ้ าตรั สแก่ โนอาห์ ว่ า
"ต่อหน้าเราบรรดาเนื� อหนังก็มา
ถึงวาระสุดท้ายแล้ว เพราะว่า

ความชั �วของมนุษยชาติ

6
ต่อมาเมื�อมนุษย์เริ�มทวีมาก
ขึ� นบนพื� นแผ่นดินโลก และ

พวกเขาให้กาํเนิดบุตรสาวหลาย
คน
2บุตรชายทั� งหลายของพระเจ้า
เห็นว่า บุตรสาวทั� งหลายของ
มนุษย์สวยงาม และพวกเขารับ
เธอทั� งหลายไว้เป็นภรรยาตาม
ชอบใจของพวกเขา

คําเตือนของพระเจ้า
ถึงการพิพากษา

3พระเยโฮวาห์ตรัสว่า "วิญ-
ญาณของเราจะไม่ วิ งวอนกั บ
มนุษย์ตลอดไป เพราะเขาเป็น
แต่เนื� อหนัง อายุของเขาจะเพียง
แค่ร้อยยี�สิบปี"
4ในคราวนั� นมีพวกมนุษย์ยักษ์
บนแผ่นดินโลก แล้วภายหลัง
เมื� อบุตรชายทั� งหลายของพระ
เจ้ าสมสู่ กั บบุตรสาวทั� งหลาย
ของมนุษย์ และเธอทั� ง
หลายคลอดบุตรให้แก่พวกเขา
บุตรเหล่านั� นเป็นคนมี อาํนาจ
มาก ตั� งแต่สมัยโบราณเป็นคนมี
ชื�อเสียง
5และพระเจ้าทรงเห็นว่าความ
ชั� วของมนุษย์มีมากบนแผ่นดิน
โลก และเจตนาทุกอย่างแห่ง
ความคิดทั� งหลายในใจของเขา
ล้วนแต่ชั� วร้ายอย่างเดียวเสมอ
ไป

(B) ปฐก B:EO (E) พบญ G:J-H (J) สดด GO:JM; กท N:BK-BG (H) กดว BJ:JE-JJ
(N) ปฐก O:EB (K) B ซมอ BN:BB, EM (G) ปฐก G:H, EJ (O) ปฐก BM:BM (M) ปฐก N:EE
(BI) ปฐก N:JE (BB) อสค O:BG (BE) สดด BH:B-J; NJ:E-J (BJ) B ปต H:G
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หน้า 12ปฐมกาล K, G

สัตว์เลื� อยคลานตามชนิดของมัน
อย่างละคู่จะมาหาเจ้าเพื� อรักษา
ชีวิตไว้
21 เจ้าจงหาอาหารทุกอย่างที�
กินได้ และสะสมไว้สาํหรับเจ้า
และมันจะเป็นอาหารสาํหรับเจ้า
และสัตว์ทั�งปวง"
22 โนอาห์ได้กระทาํตามทุกสิ� ง
ที�พระเจ้าทรงบัญชาแก่ท่าน ดัง
นั�นท่านจึงกระทาํ

โนอาห ์ครอบครวัของเขา
และบรรดาสตัวเ์ขา้ไปในนาวา

7
และพระเยโฮวาห์ตรัสแก่
โนอาห์ ว่า "เจ้าและครอบ

ครัวทั� งหมดจงเข้ าไปในนาวา
เพราะว่าเราเห็นว่า เจ้าชอบ
ธรรมต่อหน้าเราในชั�วอายุนี�
2 เจ้าจงเอาสัตว์ทั� งปวงที�สะอาด
ทั�งตัวผู้และตัวเมียอย่างละเจด็คู่
และสัตว์ทั� งปวงที� ไม่สะอาดทั� ง
ตัวผู้และตัวเมียอย่างละคู่
3นกในอากาศทั� งตั วผู้ และตั ว
เมียอย่างละเจด็คู่ด้วย เพื�อรัก-
ษาชีวิตไว้ให้สืบเชื� อสายบนพื� น
แผ่นดินโลก
4เพราะว่าอีกเจ็ดวันเราจะบัน-
ดาลให้ฝนตกบนแผ่นดินโลกสี�
สิบวันสี� สิบคืน และสิ� งที� มีชี วิต
ทั� งปวงที� เราสร้างมานั� น เราจะ
ทาํลายเสียจากพื� นแผ่นดินโลก"
5โนอาห์ได้กระทาํตามทุกสิ� งที�
พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาแก่ท่าน

แผ่นดินโลกเต็มไปด้ วยความ
อาํมหิตเพราะพวกเขา และ
ดูเถิด เราจะทาํลายพวกเขา
พร้อมกับแผ่นดินโลก
14 เจ้ าจงต่ อนาวาด้ วยไม้ สน
โกเฟอร์ เจ้าจงทาํเป็นห้องๆใน
นาวา และยาทั� งข้างในข้างนอก
ด้วยชัน
15 เจ้าจงต่อนาวาตามนี�  นาวา
ยาวสามร้อยศอก กว้างห้าสิบ
ศอก และสูงสามสิบศอก
16 เจ้าจงทาํช่องในนาวา และ
ให้อยู่ข้างบนขนาดศอกหนึ�งและ
เจ้าจงตั� งประตูที� ด้านข้างนาวา
เจ้าจงทาํเป็นชั� นล่าง ชั� นที�สอง
และชั�นที�สาม
17 ดูเถิด เราเองเป็นผู้กระ-
ทาํ ให้ นํ�า ท่ วมบนแผ่ นดิ นโลก
เพื� อทาํลายบรรดาเนื� อหนังใต้
ฟ้าที� มีลมปราณแห่งชีวิต และ
ทุกสิ�งบนแผ่นดินโลกจะตายสิ� น
18 แต่เราจะตั� งพันธสัญญาของ
เราไว้กับเจ้า และเจ้าจงเข้าอยู่ใน
นาวา ทั�งเจ้า บุตรชาย ภรรยา
และบุตรสะใภ้ของเจ้าพร้อมกับ
เจ้า
19 เจ้าจงนาํสัตว์ทั� งปวงที�มีชีวิต
ทั� งตั ว ผู้ และตั วเมี ยทุ กชนิ ด
อย่างละคู่ เข้าไปในนาวาเพื� อ
รักษาชีวิต
20 นกตามชนิดของมัน และ
สั ตว์ ใช้ งานตามชนิ ดของมั น

(BG) ปฐก G:H, EB-EJ; ลก BK:EE (BO) ปฐก G:B, G, BJ; O:EI-M:BG (BM) ปฐก G:E
(EI) ปฐก G:M, BN (EE) ปฐก G:N, M, BK (B) ปฐก K:M; สดด JJ:BO; สภษ BI:M
(E) ลนต BI:BI; BB; พบญ BH:J-EI (H) ปฐก G:BI, BE, BG; อพย G:EN (N) ปฐก K:EE
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หน้า 13 ปฐมกาล G

คลานไปมาบนแผ่นดินโลกตาม
ชนิดของมัน และนกทั�งปวงตาม
ชนิดของมัน คือบรรดานกทุก
ชนิดที�มีลักษณะแตกต่างกัน
15 สั ตว์ ทั� งปวงที� มี ลมปราณ
แห่ งชี วิ ตได้ เข้ าไปหาโนอาห์
ในนาวาเป็นคู่ๆ
16 สัตว์ทั� งปวงที� เข้ าไปนั� นได้
เข้าไปทั� งตัวผู้และตัวเมียตามที�
พระเจ้ าได้ ทรงบัญชาแก่ ท่ าน
และพระเยโฮวาห์ทรงปิดประตู
ให้ท่าน

นํ�าท่วม
17 นํ�าได้ท่วมแผ่นดินโลกสี� สิบ
วัน และนํ�ากท็วีมากขึ� นและหนุน
นาวาให้สูงเหนือแผ่นดินโลก
18 นํ�า ไหลเชี� ยวและทวีมากยิ� ง
ขึ� นบนแผ่นดินโลก และนาวา
ลอยบนผิวนํ�า
19 นํ�าไหลเชี�ยวทวีมากยิ�งขึ� นบน
แผ่นดินโลก และนํ�ากท็่วมภูเขา
สูงทุกแห่งทั�วใต้ฟ้า
20 นํ�าไหลเชี� ยวท่วมเหนือภูเขา
สิบห้าศอก
21 บรรดาเนื� อหนังที�เคลื�อนไหว
บนแผ่นดินโลก ทั�งนก สัตว์ใช้
งาน สัตว์ป่า และสัตว์เลื� อย
คลานที� คลานไปมาบนแผ่นดิน
โลก และมนุษย์ทั�งปวงกต็ายสิ� น
22 มนุ ษย์ ทั� งปวงผู้ ซึ� งมี ลม
ปราณแห่งชีวิตเข้าออกทางจมูก
สิ�งสารพัดที�อยู่บนบกตายสิ� น

6 เมื� อนํ�า ท่ วมบนแผ่นดินโลก
โนอาห์มีอายุได้หกร้อยปี
7โนอาห์ทั� งบุตรชาย ภรรยา
และบุตรสะใภ้ทั� งหลายจึงเข้าไป
ในนาวาเพราะเหตุนํ�าท่วม
8สัตว์ทั� งปวงที� สะอาดและสัตว์
ทั� งปวงที� ไม่ สะอาดและฝู งนก
และบรรดาสัตว์ที� เลื� อยคลานบน
แผ่นดินโลก
9 ได้ เข้ าไปหาโนอาห์ ในนาวา
เป็นคู่ๆทั�งตัวผู้และตัวเมีย ตาม
ที�พระเจ้าได้ทรงบัญชาไว้แก่โน-
อาห์
10 ต่อมาอีกเจ็ดวันนํ�ากท็่วมบน
แผ่นดินโลก
11 เมื� อโนอาห์มี ชี วิตอยู่ ได้หก
ร้อยปี ในเดือนที�สอง วันที�สิบ
เจด็ของเดือนนั�น ในวันเดียวกัน
นั�นเอง นํ�าพุทั�งหลายที�อยู่ที�ลึก
ใต้บาดาลกพ็ลุ่ งขึ� นมา และช่อง
ฟ้ากเ็ปิดออก
12 ฝนตกบนแผ่นดินโลกสี� สิบ
วันสี�สิบคืน
13 ในวันเดียวกันนั�นเองโนอาห์
และบุตรชายของโนอาห์ คือเชม
ฮาม และยาเฟท ภรรยาของโน-
อาห์ และบุตรสะใภ้ทั� งสามได้
เข้าไปในนาวา
14 เขาเหล่านั� นและสัตว์ป่าทั� ง
ปวงตามชนิดของมัน และสัตว์
ใช้งานทั� งปวงตามชนิดของมัน
และบรรดาสั ตว์ เลื� อยคลานที�

(K) ปฐก N:H, JE (G) ปฐก K:BO; G:B, BJ (BB) ปฐก O:E; สดด GO:EJ; สภษ O:EO
(BE) ปฐก G:H, BG (BH) ปฐก B:EB; K:BM (BN) ปฐก K:BM-EI; G:M (BK) ปฐก G:E-J
(BG) ปฐก G:H, BE; O:K (BO) สดด BIH:EK (EB) ปฐก K:G, BJ, BG; G:H (EE) ปฐก E:G
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หน้า 14ปฐมกาล G, O

นั�น
7ท่านปล่อยกาตัวหนึ� ง ซึ� งมัน
บินไปมาจนกระทั� งนํ�า ลดแห้ง
จากแผ่นดินโลก
8ท่ านจึงปล่อยนกเขาตั วหนึ� ง
ด้วยเพื�อจะรู้ว่า นํ�าได้ลดลงจาก
พื� นแผ่นดินโลกหรือยัง
9แต่นกเขาไม่พบที�ที� จะจับอา-
ศัยอยู่ได้เพราะนํ�ายังท่วมทั�วพื� น
แผ่นดินโลกอยู่ มันจึงได้กลับมา
หาท่านในนาวา ดังนั� นท่านจึง
ยื�นมือออกไปจับนกเขาเข้ามาไว้
ด้วยกันในนาวา
10 ท่านคอยอยู่อีกเจ็ดวัน ท่าน
จึงปล่อยนกเขาไปจากนาวาอีก
ครั�งหนึ�ง
11 ในเวลาเย็นนกเขาก็กลับมา
ยังท่าน ดูเถิด มันคาบใบมะ-
กอกเทศเขียวสดมา ดังนั� นโน-
อาห์จึงรู้ ว่า นํ�าได้ลดลงจาก
แผ่นดินโลกแล้ว
12 ท่านคอยอยู่อีกเจ็ดวัน และ
ปล่อยนกเขาออกไป แล้วมันไม่
กลับมาหาท่านอีกเลย
13 ต่อมาปีที� หกร้อยเอ็ดเดือน
ที�หนึ�งวันที�หนึ� งของเดือนนั�นนํ�า
กแ็ห้งจากแผ่นดินโลก โนอาห์ก็
เปิดหลังคาของนาวาและมองดู
ดูเถิด พื� นแผ่นดินแห้งแล้ว
14 ในเดือนที�สองวันที� ยี� สิบเจ็ด
ของเดือนนั� นแผ่นดินโลกก็แห้ง
สนิท

23 สิ� งที� มี ชี วิตทั� งปวงที� อยู่ บน
พื� นแผ่นดินโลกถูกทาํลาย ทั� ง
มนุษย์ สัตว์ใช้งาน สัตว์เลื� อย
คลาน และนกในอากาศ และทุก
สิ� งถู กทาํลายจากแผ่นดินโลก
เหลืออยู่แต่โนอาห์และทุกสิ� งที�
อยู่กับท่านในนาวา
24 นํ�าไหลเชี� ยวบนแผ่นดินโลก
เป็นเวลาหนึ�งร้อยห้าสิบวัน

นํ�าลดลงและนาวาคา้งอยู่
บนเทือกเขาอารารตั

8
พระเจ้าทรงระลึกถึงโนอาห์
บรรดาสั ตว์ ที� มี ชี วิ ตและ

สัตว์ใช้งานทั� งปวงที� อยู่กับท่าน
ในนาวา และพระเจ้าทรงทาํให้
ลมพัดมาเหนือแผ่นดินโลก และ
นํ�าทั�งปวงกล็ดลง
2นํ�า พุทั� งหลายที� อยู่ ใต้บาดาล
และช่องฟ้าทั�งปวงกปิ็ด และฝน
ที�ตกจากฟ้ากห็ยุด
3นํ�าก็ค่อยๆลดลงจากแผ่นดิน
โลก และล่วงไปร้อยห้าสิบวัน
แล้วนํ�ากล็ดลง
4ณ เดือนที� เจ็ด วันที� สิบเจ็ด
นาวาก็ค้างอยู่บนเทือกเขาอา-
รารัต
5นํ�าก็ค่อยๆลดลงจนถึงเดือนที�
สิบ ในเดือนที�สิบ ณ วันที�หนึ�ง
ของเดือนนั� น ยอดภูเขาต่างๆ
โผล่ขึ� นมา
6ต่อจากนั�นอีกสี�สิบวัน โนอาห์
กเ็ปิดช่องในนาวาที�ท่านได้ทาํไว้

(EJ) มธ EH:JO-JM; ลก BG:EK-EG; ฮบ BB:G; B ปต J:EI; E ปต E:N (EH) ปฐก O:J-H
(B) ปฐก BM:EM; อพย E:EH; BH:EB; BN:BI; B ซมอ B:BM; โยบ BE:BN; สดด EM:BI
(E) ปฐก G:H, BB-BE; พบญ BB:G; โยบ JO:JG (J) ปฐก G:EH (K) ปฐก K:BK
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หน้า 15 ปฐมกาล O, M

เราจะไม่ประหารสิ� งทั� งปวงที� มี
ชี วิตอีก เหมือนอย่างที� เราได้
กระทาํแล้วนั�น
22 ในขณะที� โลกยังดาํรงอยู่นั� น
จะมีฤดูหว่านฤดูเกบ็เกี�ยว เวลา
เย็นเวลาร้อน ฤดูร้อนฤดูหนาว
กลางวันกลางคืนต่อไป"

คุณค่าของชีวิต

9
พระเจ้าทรงอวยพระพรแก่
โนอาห์ และบุ ตรชายทั� ง

หลายของท่าน และตรัสแก่พวก
เขาว่า "จงมีลูกดก และทวีมาก
ขึ� นจนเตม็แผ่นดิน
2สัตว์ป่าทั� งปวงบนแผ่นดินโลก
บรรดานกในอากาศ สิ�งทั�งปวงที�
คลานไปมาบนแผ่นดินโลก และ
บรรดาปลาในทะเล จะเกรงกลัว
พวกเจ้าและหวาดกลัวต่อพวก
เจ้า พวกมันจะถูกมอบอยู่ในมือ
พวกเจ้า
3สิ� งทั� งปวงที�มีชี วิตเคลื� อนไหว
ไปมาจะเป็นอาหารของพวกเจ้า
เช่นเดียวกับพืชผักเขียวสด เรา
ยกทุกสิ�งให้แก่พวกเจ้า
4แต่เนื� อกับชีวิตของมัน คือ
เลือดของมัน พวกเจ้าอย่ากิน
เลย

ผูที้�ฆ่าคนมีโทษถึง
ประหารชีวิต

5 โลหิตเจ้าที� เป็นชี วิตของเจ้า
เราจะเรียกเอาแน่นอน เราจะ
เรียกเอาจากชีวิตของสัตว์ป่าทั� ง

15 พระเจ้าตรัสแก่โนอาห์ว่า
16 "จงออกไปจากนาวา ทั� งเจ้า
ภรรยา บุตรชาย และบุตรสะใภ้
ทั�งหลายของเจ้า
17 จงพาสั ตว์ที� มี ชี วิ ตทั� งปวง
ที�อยู่ ด้วยกันกับเจ้า คือบรรดา
เนื� อหนัง ทั�งนก สัตว์ใช้งานและ
สัตว์เลื� อยคลานทั� งปวงที� คลาน
ไปมาบนแผ่นดินโลกให้ออกมา
เพื� อพวกมันจะทวีมากขึ� นบน
แผ่นดินโลก และมีลูกดกทวีมาก
ขึ� นบนแผ่นดินโลก"
18 โนอาห์จึงออกไป พร้อม
ทั� งบุตรชาย ภรรยา และบุตร
สะใภ้ทั�งหลายที�อยู่กับท่าน
19 สัตว์ป่าทั� งปวง บรรดาสัตว์
เลื� อยคลาน นกทั�งปวง และทุก
สิ� งที�คลานไปมาบนแผ่นดินโลก
ตามชนิดของพวกมัน ออกไป
จากนาวา

โนอาหถ์วายเครื�องบูชา
20 โนอาห์ก็สร้ างแท่นบูชาแด่
พระเยโฮวาห์ และเอาบรรดา
สัตว์ที� สะอาดและบรรดานกที�
สะอาดถวายเป็นเครื� องเผาบูชา
ที�แท่นนั�น
21 พระเยโฮวาห์ ได้ ดมกลิ� น
หอมหวาน และพระเยโฮวาห์
ทรงดาํริในพระทัยว่า "เราจะไม่
สาปแช่งแผ่นดินอีกเพราะเหตุ
มนุษย์ ด้วยว่าเจตนาในใจของ
เขาล้วนแต่ชั� วร้ายตั� งแต่เด็กมา

(BK) ปฐก G:BJ (BG) ปฐก B:EE, EO (EI) ปฐก J:BG (EB) ปฐก J:BG; K:N, G, BJ, BG
(EE) ปฐก BI:EN; สดด GH:BK (B) ปฐก B:EO-EM; O:BG (E) ปฐก B:EK, EO; สดด O:K
(J) ปฐก B:EM; พบญ BE:BN (H) ลนต G:EK; BG:BI-BK (N) ปฐก H:M-BI; อพย EB:EO
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หน้า 16ปฐมกาล M

สัตว์ที�มีชี วิตทั� งปวงที�อยู่กับเจ้า
ในทุกชั�วอายุตลอดไปเป็นนิตย์
13 เราได้ตั� งรุ้ งของเราไว้ที� เมฆ
และมันจะเป็นหมายสาํคัญแห่ง
พันธสัญญาระหว่างเรากับแผ่น
ดินโลก
14 และต่อมาเมื� อเราให้มี เมฆ
เหนือแผ่นดินโลก จะเห็นรุ้งที�
เมฆนั�น
15 และเราจะระลึกถึงพันธสัญ-
ญาของเราซึ� งมี ระหว่างเรากับ
พวกเจ้าและสิ� งที� มี ชี วิตทั� งปวง
แห่งบรรดาเนื� อหนัง และนํ�าจะ
ไม่ มาท่ วมทาํลายบรรดาเนื� อ
หนังอีกต่อไป
16 จะมี รุ้ งที� เมฆและเราจะมอง
ดูมันเพื� อเราจะระลึกถึงพันธ-
สัญญานิรันดร์ ระหว่างพระเจ้า
กับสิ�งทั�งปวงที�มีชีวิตแห่งบรรดา
เนื� อหนังที�อยู่บนแผ่นดินโลก"
17 และพระเจ้าตรัสแก่โนอาห์
ว่า "นี� เป็นหมายสาํคัญแห่ง
พันธสัญญาซึ� งเราได้ตั� งไว้ระ-
หว่างเรากับบรรดาเนื� อหนังบน
แผ่นดินโลก"
18 บุตรชายของโนอาห์ที�ได้ออก
จากนาวา คือเชม ฮาม และยา-
เฟท และฮามเป็นบิดาของคา-
นาอัน
19 นี� เป็นบุตรชายสามคนของ
โนอาห์ และมนุษย์ที� กระจัด
กระจายออกไปทั�วโลกมาจากคน

ปวงและจากมือมนุษย์ เราจะ
เรี ยกเอาชี วิตมนุษย์จากมือพี�
น้องของตนทุกคน
6 ผู้ ใดทาํให้ โลหิ ตของมนุ ษย์
ไหล ผู้อื� นจะทาํให้ผู้นั� นโลหิต
ไหล เพราะว่าพระเจ้าทรงสร้าง
มนุษย์ตามแบบพระฉายาของ
พระองค์
7 เจ้าจงมีลูกดกทวีมากขึ� นอุดม
บริบูรณ์ในแผ่นดินโลกและทวี
มากขึ� นในนั�น"
8พระเจ้าจึงตรัสแก่โนอาห์และ
บุตรชายทั�งหลายที�อยู่กับท่านว่า

พระเจ้าทรงกระทํา
พนัธสญัญากบัโนอาห์

9"ดูเถิด เราตั� งพันธสัญญา
ของเรากับพวกเจ้า และกับ
เชื� อสายของเจ้าสืบไป
10 และกับสัตว์ที� มี ชี วิตทั� งปวง
ที�อยู่กับเจ้า ทั�งนก สัตว์ใช้งาน
และบรรดาสัตว์ป่าบนแผ่นดิน
โลกที� อยู่กับเจ้า สัตว์ทั� งปวงที�
ออกจากนาวา รวมทั� งบรรดา
สัตว์ป่าบนแผ่นดินโลก
11 เราจะตั� งพันธสัญญาของเรา
ไว้กับพวกเจ้าว่า จะไม่มีการทาํ
ลายบรรดาเนื� อหนังโดยนํ�าท่วม
อีก จะไม่มีนํ�ามาท่วมทาํลายโลก
อีกต่อไป"
12 พระเจ้าตรัสว่า "นี� เป็นหมาย
สาํคัญแห่งพันธสัญญาซึ� งเราตั� ง
ไว้ระหว่างเรากับพวกเจ้า และ

(K) ปฐก B:EK-EG (G) ปฐก M:B, BM (M) ปฐก K:BO; อสย NH:M (BI) สดด BHN:M
(BB) ปฐก O:EB (BE) ปฐก M:BJ, BG (BJ) อสค B:EO; วว H:J (BN) ลนต EK:HE, HN
(BK) ปฐก BG:BJ, BM; E ซมอ EJ:N (BO) ปฐก M:EN-EG; BI:K (BM) ปฐก N:JE; M:B, G
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หน้า 17 ปฐมกาล M, BI

ชีวิตต่อไปอีกสามร้อยห้าสิบปี
29 รวมอายุของโนอาห์ ได้ เก้ า
ร้อยห้าสิบปีและท่านได้สิ� นชีวิต

10
ต่อไปนี� เป็นพงศ์พันธุ์
ของบุ ตรชายทั� งหลาย

ของโนอาห์ คือเชม ฮาม และ
ยาเฟท และพวกเขากาํเนิดบุตร
ชายหลายคนหลังนํ�าท่วม

เชื� อสายของยาเฟท
2 บุตรชายทั� งหลายของยาเฟท
ชื�อโกเมอร์ มาโกก มีเดีย ยา-
วาน ทูบัล เมเชค และทิราส
3บุตรชายทั� งหลายของโกเมอร์
ชื�ออัชเคนัส รีฟาท และโทการ-
มาห์
4 บุตรชายทั� งหลายของยาวาน
ชื�อเอลีชาห์ ทารชิช คิทธิม และ
โดดานิม
5จากเชื� อสายเหล่านี�  อาณาเขต
ของชนชาติทั� งหลายได้แบ่งแยก
ตามดินแดนต่างๆของพวกเขา
แต่ละคนตามภาษาของเขา ตาม
ครอบครัวของพวกเขา ตามชาติ
ของพวกเขา

เชื� อสายของฮาม
6บุตรชายทั� งหลายของฮามชื� อ
คูช มิสรายิม พูต และคานาอัน
7 บุตรชายทั� งหลายของคูชชื� อ
เส-บา ฮาวิลาห์ สับทาห์ ราอา-
มาห์ และสับเทคา และบุตร
ชายทั� งหลายของราอามาห์ ชื� อ
เชบาและเดดาน

เหล่านี�
โนอาหเ์มาเหลา้องุ่น

20 โนอาห์เริ� มเป็นชาวสวนและ
เขาทาํสวนองุ่น
21 ท่ านได้ ดื� มเหล้ าองุ่ นจน
เมาและท่านก็เปลือยกายอยู่ใน
เตน็ท์ของท่าน
22 ฮาม บิดาของคานาอัน เห็น
บิดาของตนเปลือยกายอยู่ จึง
บอกพี� น้องทั� งสองคนของเขาที�
อยู่ภายนอก
23 เชมกับยาเฟทเอาผ้าผืนหนึ� ง
พาดบ่าของเขาทั� งสองคนเดิน
หันหลั งเข้ าไปปกปิดกายบิดา
ของพวกเขาที� เปลือยอยู่ และมิ
ได้ หันหน้าดูกายบิดาของพวก
เขาที�เปลือยอยู่นั�น
24 โนอาห์สร่างเมาแล้วจึงรู้ ว่า
บุตรชายสุ ดท้ องของเขาได้ทาํ
อะไรแก่ท่าน

คานาอนัถูกสาปแช่ง
25 ท่านพูดว่า "คานาอันจงถูก
สาปแช่ง และเขาจะเป็นทาสแห่ง
ทาสทั�งหลายของพี�น้องของเขา"
26 ท่านพูดว่า "สรรเสริญพระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของเชม และ
คานาอันจะเป็นทาสของเขา
27 พระเจ้าจะทรงเพิ� มพูนยา-
เฟทและเขาจะอาศัยอยู่ในเตน็ท์
ของเชม และคานาอันจะเป็น
ทาสของเขา"
28 หลั งจากนํ�า ท่ วมโนอาห์ มี

(EI) ปฐก J:BM, EJ; H:E (EB) B ซมอ EN:EK; สภษ EI:B (EJ) อพย EI:BE; กท K:B
(EN) พบญ EG:BK; ยชว M:EJ, EG (EK) ปฐก BH:EI; EH:EG (EG) ปฐก BI:E-N; JM:J
(B) ปฐก M:B, G, BM (E) B พศด B:N-G (N) ปฐก BB:O (K) B พศด B:O-BK
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หน้า 18ปฐมกาล BI

ครอบครัวต่างๆของคนคานาอัน
กก็ระจัดกระจายออกไป
19 เขตแดนของคนคานาอันจาก
เมืองไซดอน ไปทางเมืองเกราร์
จนถึงเมืองกาซา ไปทางเมือง
โสโดม เมืองโกโมราห์ เมือง
อัดมาห์ และเมืองเศโบยิมจน
ถึงเมืองลาชา
20 นี� เป็นบุตรชายทั� งหลายของ
ฮาม ตามครอบครัวของพวกเขา
ตามภาษาของพวกเขา ตาม
แผ่ นดินของพวกเขาและตาม
ชาติของพวกเขา

เชื� อสายของเชม
21 เช่นเดียวกันเชมผู้เป็นบรรพ
บุรุษของบรรดาชนเอเบอร์ ผู้
เป็นพี�ชายคนโตของยาเฟท เขา
กใ็ห้กาํเนิดบุตรหลายคนด้วย
22 บุตรของเชมชื�อเอลาม อัส-
ชูร อารฟัคชาด ลูด และอารัม
23 บุตรอารัมชื�ออูส ฮุล เกเธอร์
และมัช
24 อารฟัคชาดให้กาํ เนิ ดบุตร
ชื�อเชลาห์ และเชลาห์ให้กาํเนิด
บุตรชื�อเอเบอร์
25 เอเบอร์ให้กาํ เนิดบุตรชาย
สองคน คนหนึ� งชื� อเพเลก
เพราะในสมัยของเขาแผ่นดินถูก
แบ่งแยก และน้องชายของเขา
ชื�อโยกทาน
26 โยกทานให้กาํ เนิ ดบุตรชื� อ
อัลโมดัด เชเลฟ ฮาซาร-มาเวท

8 คูชให้กาํเนิดบุตรชื� อนิมโรด
เขาเริ� มเป็นคนมีอาํนาจมากบน
แผ่นดินโลก
9เขาเป็นพรานที�มีกาํลังมากต่อ
พระพักตร์พระเยโฮวาห์ ดังนั� น
จึงว่า "เหมือนกับนิมโรดพรานที�
มีกาํลั งมากต่อพระพักตร์พระ
เยโฮวาห์"
10 การเริ�มต้นของอาณาจักรเขา
คือเมืองบาเบล เมืองเอเรก
เมืองอัคคัด และเมืองคาลเนห์
ในแผ่นดินของชินาร์
11 ฝ่ ายอั สซู รจึ งออกไปจาก
แผ่นดินของชินาร์นั�น และสร้าง
เมืองนีนะเวห์ เมืองเรโหโบท
และเมืองคาลาห์
12 และเมื องเรเสนซึ� งอยู่ ระ-
หว่างเมืองนีนะเวห์ กับเมือง
คาลาห์ เมืองนี� เป็นเมืองใหญ่
13 มิสรายิมให้กาํเนิดบุตรชื� อ
ลูดิม อานามิม เลหะบิม นัฟทู-
ฮิม
14 ปัทรุสิม คัสลูฮิม (ผู้ซึ�งออก
มาจากเขาคือคนฟีลิสเตีย) และ
คัฟโทริม
15 คานาอันให้กาํเนิดบุตรหัวปี
ชื�อไซดอนและเฮท
16 และคนเยบุส คนอาโมไรต์
คนเกอร์กาชี
17 คนฮีไวต์ คนอารคี คนสินี
18 คนอารวัด คนเศเมอร์ และ
คนฮามัท และภายหลังนั� น

(O) มคา N:K (M) ปฐก K:BB; EB:EI (BI) ปฐก BB:M; มคา N:K (BB) ปฐก EN:BO
(BH) B พศด B:BE (BN) ปฐก EJ:J (BK) ปฐก BH:G (BM) ปฐก BJ:BE, BH-BN, BG
(EE) ปฐก BI:EH; BB:BI-EK (EH) ปฐก BB:BE; ลก J:JN (EN) B พศด B:BM
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หน้า 19 ปฐมกาล BI, BB

อิฐใช้ ต่างหินและมียางมะตอย
ใช้ต่างปูนสอ
4เขาทั� งหลายพูดว่า "มาเถิด
ให้พวกเราสร้างเมืองขึ� นเมือง
หนึ� งและก่อหอให้ยอดของมัน
ไปถึงฟ้าสวรรค์ และให้พวกเรา
สร้ างชื� อเสี ยงของพวกเราไ ว้
เพื� อว่า พวกเราจะไม่กระจัด
กระจายไปทั�วพื� นแผ่นดินโลก"

พระเจ้าทรงทําใหเ้กิด
ภาษาต่างๆ

5และพระเยโฮวาห์ เสด็จลงมา
ทอดพระเนตรเมืองและหอนั� น
ซึ� งบุตรทั� งหลายของมนุษย์ได้
ก่อสร้างขึ� น
6แล้วพระเยโฮวาห์ตรัสว่า "ดู
เถิด คนเหล่านี� เป็นอันหนึ� งอัน
เดียวกัน และพวกเขาทั� งปวงมี
ภาษาเดียว พวกเขาเริ�มทาํเช่นนี�
แล้ว ประเดี]ยวจะไม่มีอะไรหยุด
ยั� งพวกเขาได้ในสิ� งที�พวกเขาคิด
จะทาํ
7มาเถิด ให้พวกเราลงไปและ
ทาํให้ภาษาของเขาวุ่นวายที�นั� น
เพื� อไม่ให้พวกเขาพูดเข้าใจกัน
ได้"
8ดังนั� นพระเยโฮวาห์จึงทรงทาํ
ให้ เขากระจัดกระจายจากที�นั� น
ไปทั�วพื� นแผ่นดิน พวกเขากเ็ลิก
สร้างเมืองนั�น
9เหตุฉะนั� นจึงเรียกชื�อเมืองนั�น
ว่า บาเบล เพราะว่าที�นั� นพระ

และเยราห์
27 ฮาโดรัม อุซาล ดิคลาห์
28 โอบาล อาบีมาเอล เชบา
29 โอฟีร์ ฮาวิลาห์ และโยบับ
คนเหล่านี� เป็นบุตรชายทั� งหลาย
ของโยกทาน
30 ที� อยู่ อาศัยของพวกเขาเริ� ม
จากเมื องเมชาไปทางเสฟาร์
เทือกเขาทางทิศตะวันออก
31 นี� เป็นบุตรชายทั� งหลายของ
เชม ตามครอบครัวของพวกเขา
ตามภาษาของพวกเขา ตาม
แผ่ นดินของพวกเขาและตาม
ชาติของพวกเขา
32 นี� เป็นครอบครัวต่างๆของ
บุ ตรชายทั� งหลายของโนอาห์
ตามพงศ์พันธุ์ของพวกเขา ตาม
ชาติของพวกเขา และจากคน
เหล่านี� ประชาชาติทั� งหลายถูก
แบ่งแยกในแผ่นดินโลกภายหลัง
นํ�าท่วม

หอบาเบล

11
ทั� วแผ่ นดิ นโลกมีภาษา
เดียวและมีสาํเนียงเดียว

กัน
2 และต่ อมาเมื� อพวกเขาเดิ น
ทางจากทิ ศตะวั นออกก็พบที�
ราบในแผ่นดินชินาร์และพวก
เขาอาศัยอยู่ที�นั�น
3แล้วพวกเขาต่างคนต่างก็พูด
กันว่า "มาเถิด ให้พวกเราทาํอิฐ
และเผามันให้แขง็" พวกเขาจึงมี

(JE) ปฐก M:BM; BI:B; BB:O (E) ปฐก BI:BI; BB:BB (H) ปฐก K:H; กดว BH:HH
(N) ปฐก BO:EB; อพย J:O; BM:BB, BO, EI (K) ปฐก M:BM; BB:B; พบญ JB:EB
(G) ปฐก B:EK; BE:BG; HE:JJ (O) ปฐก BI:EN, JE; BB:H (M) B คร BH:EJ
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หน้า 20ปฐมกาล BB

บุตรชายและบุตรสาวหลายคน
18 เปเลกมี อายุ ได้ สามสิ บปี
และให้กาํเนิดบุตรชื�อเรอู
19 หลังจากเปเลกให้กาํเนิดเรอู
แล้ว ก็มีอายุต่อไปอีกสองร้อย
เก้าปี และให้กาํเนิดบุตรชาย
และบุตรสาวหลายคน
20 เรอูมีอายุได้สามสิบสองปี
และให้กาํเนิดบุตรชื�อเสรุก
21 หลังจากเรอูให้กาํเนิดเสรุก
แล้ว ก็มีอายุต่อไปอีกสองร้อย
เจ็ดปี และให้กาํเนิดบุตรชาย
และบุตรสาวหลายคน
22 เสรุกมีอายุได้สามสิบปีและ
ให้กาํเนิดบุตรชื�อนาโฮร์
23 หลังจากเสรุกให้กาํเนิดนา-
โฮร์แล้ว ก็มีอายุต่อไปอีกสอง
ร้อยปี และให้กาํเนิดบุตรชาย
และบุตรสาวหลายคน
24 นาโฮร์มี อายุ ได้ ยี� สิบเก้ าปี
และให้กาํเนิดบุตรชื�อเทราห์
25 หลั งจากนาโฮร์ ให้ กาํ เนิ ด
เทราห์แล้วก็มีอายุต่อไปอีกร้อย
สิบเก้าปี และให้กาํเนิดบุตรชาย
และบุตรสาวหลายคน
26 เทราห์มีอายุได้เจ็ดสิบปีและ
ให้กาํเนิดบุตรชื�ออับราม นาโฮร์
และฮาราน
27 ต่อไปนี� เป็นพงศ์พันธุ์ ของ
เทราห์ เทราห์ให้กาํเนิดอับราม
นาโฮร์ และฮาราน และฮาราน
ให้กาํเนิดบุตรชื�อโลท

เยโฮวาห์ทรงทาํให้ภาษาของทั�ว
โลกวุ่นวาย และ ณ จากที�นั�น
พระเยโฮวาห์ได้ทรงทาํให้พวก
เขากระจัดกระจายออกไปทั�วพื� น
แผ่นดินโลก

เชื� อสายของอบัราม
10 ต่อไปนี� เป็นพงศ์พันธุ์ ของ
เชม เชมมีอายุได้ร้อยปีและให้
กาํเนิดบุตรชื�ออารฟัคชาด หลัง
นํ�าท่วมสองปี
11 หลังจากเชมให้กาํเนิดอาร-
ฟัคชาดแล้ว ก็มีอายุต่อไปอีก
ห้าร้อยปี และให้กาํเนิดบุตรชาย
และบุตรสาวหลายคน
12 อารฟัคชาดมีอายุได้สามสิบ
ห้าปีและให้กาํเนิดบุตรชื� อเช-
ลาห์
13 หลังจากอารฟัคชาดให้กาํ-
เนิดเชลาห์แล้วก็มีอายุต่อไปอีก
สี� ร้อยสามปี และให้กาํเนิดบุตร
ชายและบุตรสาวหลายคน
14 เชลาห์ มี อายุ ได้ สามสิ บปี
และให้กาํเนิดบุตรชื�อเอเบอร์
15 หลั งจากเชลาห์ ให้ กาํ เนิ ด
เอเบอร์แล้วก็มีอายุต่อไปอีกสี�
ร้อยสามปี และให้กาํเนิดบุตร
ชายและบุตรสาวหลายคน
16 เอเบอร์มีอายุได้สามสิบสี� ปี
และให้กาํเนิดบุตรชื�อเปเลก
17 หลั งจากเอเบอร์ ให้กาํเนิด
เปเลกแล้ว ก็มีอายุต่อไปอีกสี�
ร้อยสามสิบปี และให้กาํเนิด

(BI) ปฐก BI:EE-EN; B พศด B:BG (BE) ลก J:JN (BK) B พศด B:BM; ลก J:JN
(EI) ลก J:JN (EH) ปฐก BB:JB; ยชว EH:E; ลก J:JH
(EK) ยชว EH:E; B พศด B:EK (EG) ปฐก BB:JB; BG:N
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หน้า 21 ปฐมกาล BB, BE

ที�เราจะชี� ให้เจ้าเห็น
2 เราจะทาํ ให้ เจ้ าเป็ นชนชาติ
ใหญ่ชนชาติหนึ� ง เราจะอวยพร
เจ้า ทาํให้เจ้ามีชื� อเสียงใหญ่โต
และเจ้าจะเป็นแหล่งพระพร
3 เราจะอวยพรผู้ ที� อวยพรเจ้า
และสาปแช่ งผู้ ที� สาปแช่ งเจ้ า
บรรดาครอบครัวทั�วแผ่นดินโลก
จะได้รับพระพรเพราะเจ้า"
อบัรามในดินแดนปาเลสไตน์

4ดังนั� นอับรามจึงออกไปตามที�
พระเยโฮวาห์ได้ตรัสแก่ท่านและ
โลทก็ไปกับท่าน อับรามมีอายุ
ได้เจด็สิบห้าปีขณะเมื�อท่านออก
จากเมืองฮาราน
5 อับรามพานางซารายภรรยา
ของท่าน โลทบุตรชายของน้อง
ชายท่าน บรรดาทรัพย์สิ� งของ
ของพวกเขาที�ได้สะสมไว้ และผู้
คนทั� งหลายที� ได้ไว้ที� เมืองฮา-
ราน พวกเขาออกไปเพื�อเข้าไป
ยังแผ่นดินคานาอัน และพวก
เขาไปถึงแผ่นดินคานาอัน
6อับรามเดินผ่ านแผ่นดินนั� น
จนถึงสถานที�เมืองเชเคม คือที�
ราบโมเรห์ คราวนั�นชาวคานา-
อันยังอยู่ในแผ่นดินนั�น
7พระเยโฮวาห์ทรงปรากฏแก่
อับรามและตรัสว่า "เราจะให้
แผ่นดินนี� แก่ เชื� อสายของเจ้า"
อับรามจึงสร้างแท่นบูชาที� นั� น
ถวายแด่พระเยโฮวาห์ ผู้ทรง

28 ฮารานได้สิ� นชีวิตก่อนเทราห์
ผู้ เป็นบิดาของเขาในแผ่นดินที�
เขาบังเกิด ในเมืองเออร์ของชาว
เคลเดีย
29 อับรามและนาโฮร์ต่างก็ได้
ภรรยา ภรรยาของอับรามมีชื� อ
ว่า ซาราย และภรรยาของนาโฮร์
มีชื�อว่า มิลคาห์ ผู้เป็นบุตรีของ
ฮาราน ผู้ เป็นบิดาของมิลคาห์
และบิดาของอิสคาห์
30 แต่นางซารายได้ เป็นหมัน
นางหามีบุตรไม่

อบัรามในเมืองฮาราน
31 เทราห์ก็พาอับรามบุตรชาย
ของเขากับโลทบุตรชายของฮา-
รานผู้เป็นหลานชายของเขาและ
นางซาราย บุตรสะใภ้ของเขาผู้
เป็นภรรยาของอับรามบุตรชาย
ของเขา เขาทั� งหลายออกจาก
เมืองเออร์ของชาวเคลเดีย จะ
เข้าไปยังแผ่นดินคานาอัน พวก
เขามาถึงเมืองฮารานแล้วก็อา-
ศัยอยู่ที�นั�น
32 รวมอายุ เทราห์ ได้สองร้อย
ห้าปี และเทราห์ก็ได้สิ� นชีวิตใน
เมืองฮาราน

พนัธสญัญาต่ออบัราม

12
พระเยโฮวา ห์ ได้ ตรั ส
แก่อับรามแล้วว่า "เจ้า

จงออกไปจากประเทศของเจ้า
จากญาติพี�น้องของเจ้า และจาก
บ้านบิดาของเจ้า ไปยังแผ่นดิน

(EM) ปฐก BG:BN; EI:BE; EE:EI (JI) ปฐก BK:B-E; ลก B:JK (JB) ปฐก BI:BM; BE:B
(B) ปฐก BJ:M; BN:G; JB:J (E) ปฐก BG:H-K; BO:BO (J) ปฐก BO:BO; EE:BO; EH:JN
(N) ปฐก BB:JB; BJ:BO; BH:BH (K) ปฐก BI:BO-BM (G) ปฐก BJ:H, BO; BJ:BN
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หน้า 22ปฐมกาล BE

และข้าพเจ้าจะมีชีวิตเพราะเหตุ
เจ้า"
14 ต่อมาเมื� ออับรามเข้าไปใน
อียิปต์แล้ว คนอียิปต์เห็นว่า
หญิงคนนี� รูปงามยิ�งนัก
15 พวกเจ้านายของฟาโรห์เห็น
นางด้วยเช่นกัน และทูลยกย่อง
นางต่อพระพักตร์ฟาโรห์ และ
หญิงนั� นจึงถูกนาํเข้าไปอยู่ในวัง
ของฟาโรห์
16 ฟาโรห์ได้โปรดปรานอับราม
มากเพราะเห็นแก่นาง ท่านได้
แกะ วัว ลาตัวผู้ ทาส ทาสี ลาตัว
เมีย และอูฐจาํนวนมาก
17 และพระเยโฮวาห์ทรงทาํให้
เกิดภัยพิบัติแก่ฟาโรห์และราช
วงศ์ของท่ านด้วยภัยพิ บัติ ร้ าย
แรงต่างๆ เพราะเหตุนางซาราย
ภรรยาของอับราม
18 ฟาโรห์ จึ งเ รี ยกอั บรามมา
และตรัสว่า "ทาํไมเจ้าจึงทาํเช่น
นี� แก่เรา ทาํไมเจ้าไม่บอกเราว่า
นางเป็นภรรยาของเจ้า
19 ทาํไมเจ้าว่า `เธอเป็นน้อง
สาวของข้าพระองค์' ดังนั� นเรา
เกื อบจะรับนางมาเป็นภรรยา
ของเรา ฉะนั� นบัดนี� จงดูภรรยา
ของเจ้า จงรับนางไปและออกไป
ตามทางของเจ้า"
20 ฟาโรห์ จึ งรับสั� งพวกคนใช้
เรื�องท่าน และพวกเขาจึงนาํท่าน
ภรรยาและสิ�งสารพัดที�ท่านมีอยู่

ปรากฏแก่ท่าน
8ท่านย้ายไปจากที� นั� นมาถึ งภู
เขาลู กหนึ� งทางทิศตะวันออก
ของเมืองเบธเอลแล้วตั� งเต็นท์
ของท่าน โดยเมืองเบธเอลอยู่
ทางทิศตะวันตกและเมืองอัยอยู่
ทางทิศตะวันออก ณ ที�นั�นท่าน
สร้างแท่นบูชาแด่พระเยโฮวาห์
และร้องออกพระนามของพระ
เยโฮวาห์
9 และอั บรามก็ ยั งคงเดิ นทาง
เรื�อยไป ไปทางทิศใต้

การกนัดารอาหารทําให้
อบัรามไปยงัประเทศอียิปต์

10 เกิ ดการกั นดารอาหารที�
แผ่นดิน อับรามได้ลงไปยังอี-
ยิปต์เพื�ออาศัยอยู่ที�นั� น เพราะ
ว่าการกันดารอาหารในแผ่นดิน
นั�นมากยิ�งนัก
11 ต่อมาเมื� อท่านใกล้จะเข้าอี-
ยิปต์ ท่านจึงพูดกับนางซาราย
ภรรยาของท่านว่า "ดูเถิด บัดนี�
ข้าพเจ้ารู้ ว่าเจ้าเป็นหญิงรูปงาม
น่าดู
12 เพราะฉะนั� นต่อมาเมื� อคน
อียิปต์จะเห็นเจ้า พวกเขาจะพูด
ว่า `นี� เป็นภรรยาของเขา' และ
พวกเขาจะฆ่าข้าพเจ้าเสีย แต่
พวกเขาจะไว้ชีวิตเจ้า
13 กรุณาพูดว่าเจ้าเป็นน้องสาว
ของข้าพเจ้า เพื�อข้าพเจ้าจะอยู่
อย่างสุขสบายเพราะเห็นแก่เจ้า

(O) ปฐก H:EK; BJ:H; EB:JJ (M) ปฐก BJ:B, J; EI:B (BI) ปฐก EK:B; HJ:B
(BB) ปฐก BE:BH; EK:G; EM:BG (BE) ปฐก EI:BB; EK:G (BJ) ปฐก EI:B-BO; EI:BE
(BK) ปฐก BJ:E; EI:BH (BG) ปฐก BN:BG; EI:BO (BO) ปฐก EI:M-BI (EI) สภษ EB:B
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หน้า 23 ปฐมกาล BE, BJ

ณาอย่าให้มีการวิวาทกันเลยระ-
หว่างเรากับเจ้า และระหว่างคน
เลี� ยงสัตว์ของเรา กับคนเลี� ยง
สัตว์ของเจ้า เพราะเราทั� งสอง
เป็นญาติกัน
9แผ่นดินทั� งหมดอยู่ ตรงหน้า
เจ้ามิใช่หรือ โปรดจงแยกไป
จากเราเถิด ถ้าเจ้าไปทางซ้ายมือ
เราจะไปทางขวามือ หรือถ้าเจ้า
ไปทางขวามือเราจะไปทางซ้าย
มือ"

โลทเขา้ไป
เมืองโสโดม

10 โลทเงยหน้าขึ� นแลดูและเห็น
ว่า บรรดาที� ราบลุ่ มของแม่นํ�า
จอร์แดนมีนํ�าบริบูรณ์อยู่ทุกแห่ง
เหมือนพระอุทยานของพระเย-
โฮวาห์ เหมือนกับแผ่นดินอี-
ยิปต์ไปทางเมืองโศอาร์ ก่อนที�
พระเยโฮวาห์ทรงทาํลายเมื อง
โสโดมและเมืองโกโมราห์
11 ดังนั� นโลทจึงเลือกบรรดาที�
ราบลุ่มของแม่นํ�าจอร์แดน โลท
เดินทางไปทิศตะวันออกและเขา
ทั�งสองจึงแยกจากกันไป
12 อับรามอาศัยอยู่ ในแผ่นดิน
คานาอัน โลทอาศัยอยู่ในเมือง
ต่างๆที�ราบลุ่มและตั� งเตน็ท์ใกล้
เมืองโสโดม
13 แต่ชาวเมืองโสโดมเป็นคน
ชั� วช้ าและเป็นคนบาปต่อพระ
พักตร์พระเยโฮวาห์เป็นอันมาก

ออกไปเสีย
อบัรามกลบัไปเมืองเบธเอล

13
อับรามจึงขึ� นไปจากอี-
ยิปต์ ท่านและภรรยา

ของท่ านและสิ� งสารพัดที� ท่ าน
มีอยู่พร้อมกับโลท เข้าไปทาง
ทิศใต้
2อับรามก็มั� งคั� งสมบูรณ์ด้วย
ฝูงสัตว์ เงินและทองเป็นอันมาก
3ท่านเดินทางต่อไปจากทิศใต้
จนถึงเมืองเบธเอล ถึงสถานที�ที�
เต็นท์ของท่ านเคยตั� งอยู่ คราว
ก่อน ระหว่างเมืองเบธเอลกับ
เมืองอัย
4จนถึงสถานที� ตั� งแท่นบูชาซึ� ง
เมื� อก่อนท่านเคยสร้างไว้ที� นั� น
และอั บรามร้องออกพระนาม
ของพระเยโฮวาห์ที�นั�น

อบัรามแยกจากโลท
5โลทซึ� งไปกับอับรามมีฝูงแพะ
แกะ ฝูงวัวและเตน็ท์เช่นกัน
6 แผ่ นดิ นไม่ กว้ างขวางพอที�
พวกเขาจะอาศัยอยู่ ด้วยกันได้
เพราะทรัพย์สิ� งของของพวกเขา
มีอยู่มาก ดังนั� นพวกเขาจึงไม่
สามารถอยู่ด้วยกันได้
7 เกิดมีการวิวาทกันระหว่างคน
เลี� ยงสัตว์ของอับราม กับคน
เลี� ยงสัตว์ของโลท ขณะนั� นคน
คานาอันและคนเปรีสซียังอาศัย
อยู่ที�แผ่นดินนั�น
8อับรามจึงพูดกับโลทว่า "กรุ-

(B) ปฐก BE:H, M; BH:BE, BK (E) ปฐก EH:JN (J) ปฐก BE:O-M (H) ปฐก BE:G-O; EB
(K) ปฐก JK:G (G) ปฐก BE:K; BN:EI-EB (O) B คร K:G (M) ปฐก EI:BN; JH:BI
(BI) ปฐก E:O, BI; BM:BG-EM (BE) ปฐก BH:BE, BM (BJ) ปฐก K:BB; O:EI-EB; JM:M
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หน้า 24ปฐมกาล BJ, BH

2กษัตริย์เหล่านี� ได้ทาํสงคราม
รบสู้ กับเบรากษัตริย์เมืองโสโดม
บิรชากษัตริย์เมืองโกโมราห์ ชิ-
นาบกษัตริย์เมืองอัดมาห์ เชเม-
เบอร์กษัตริย์เมืองเศโบยิม และ
กษัตริย์เมืองเบ-ลาคือเมืองโศ-
อาร์
3บรรดากษัตริย์เหล่านี� รวมทัพ
กัน ณ ที�หุบเขาสิดดิมซึ�งคือทะ-
เลเกลือ
4 กษัตริ ย์ เหล่ านี� ยอมขึ� นแก่
กษัตริย์เคโดร์ลาโอเมอร์สิบสอง
ปี และในปีที� สิบสามกษัตริย์
เหล่านี� กก็บฏ
5 และ ใน ปี ที� สิ บสี� ก ษั ต ริ ย์
เคโดร์ ลาโอเมอร์ และบรรดา
กษัตริย์ที�อยู่กับท่านยกมาตีคน
เรฟาอิมที�เมืองอัชทาโรท คาร-
นาอิม คนศูซิมที�เมืองฮาม และ
คนเอมิมที� เมืองชาเวห์ คีริยา-
ธาอิม
6ชาวโฮรีที� ภู เขาเสอี ร์ ซึ� งเป็น
ของพวกเขา จนถึงเมืองเอลปา-
รานซึ�งอยู่ใกล้ถิ�นทุรกันดาร
7กษัตริย์เหล่านี� กลับมาถึงเมือง
เอนมิสปัท ซึ� งคือเมืองคาเดช
และยกมาตีแผ่นดินทั� งสิ� นของ
คนอามาเลข และคนอาโมไรต์ที�
อาศัยอยู่ ณ เมืองฮาซาโซนทา-
มาร์ด้วย
8 และกษั ต ริ ย์ เมื อ ง โสโดม
กษัตริย์เมืองโกโมราห์ กษัตริย์

ทรงยํ� าพนัธสญัญา
ต่ออบัรามที�มมัเร

14 ภายหลังที� โลทแยกจากท่าน
ไปแล้วพระเยโฮวาห์ตรัสแก่อับ-
รามว่า "จงเงยหน้าขึ� นแลดูและ
มองดูจากสถานที� ที� เจ้าอยู่นี� ไป
ทางทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวัน
ออกและทิศตะวันตก
15 เพราะว่าแผ่นดินทั� งหมดซึ� ง
เจ้ าเห็นนี� เราจะยกให้ เจ้ าและ
เชื� อสายของเจ้ าตลอดไปเป็น
นิตย์
16 เราจะกระทาํให้เชื� อสายของ
เจ้าเหมือนอย่างผงคลีดิน ดัง
นั� นถ้าผู้ใดสามารถนับผงคลีดิน
ได้ก็จะนั บเชื� อสายของเจ้ าได้
เช่นกัน
17 จงลุกขึ� นเดินไปทั� วแผ่นดิน
ทางด้านยาวด้านกว้าง เพราะเรา
จะยกให้เจ้า"
18 ดังนั� นอับรามจึงยกเต็นท์มา
และอาศัยอยู่ที�ราบของมัมเร ซึ�ง
อยู่ในเฮโบรนและสร้างแท่นบูชา
ต่อพระเยโฮวาห์ที�นั�น

เมืองโสโดมถูกทําลายโดย
กษตัริยเ์คโดรล์าโอเมอร์

14
และต่อมาในสมั ยของ
อัมราเฟล กษัตริย์

เมืองชินาร์ อารีโอคกษัตริย์
เมืองเอลลาสาร์ เคโดร์ลาโอ-
เมอร์กษัตริย์เมืองเอลาม และ
ทิดาลกษัตริย์แห่งประชาชาติ

(BH) ปฐก BJ:BB; EO:BH (BN) E พศด EI:G (BK) ปฐก EE:BG (BO) ปฐก BH:BJ, EE
(B) ปฐก BI:BI; BB:E; อสย BB:BB; EB:E (E) ปฐก BJ:BI; BM:EE (J) กดว JH:BE
(H) ปฐก M:EK (N) ปฐก BN:EI; พบญ E:BI, EI (K) ปฐก JK:EI (G) E พศด EI:E
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หน้า 25 ปฐมกาล BH

ชายของท่านถูกจับไปเป็นเชลย
ท่านจึงนาํคนชาํนาญศึกที� เกิดใน
บ้านท่าน จาํนวนสามร้อยสิบ
แปดคน และตามไปทันที� เมือง
ดาน
15 ท่านจึงแยกคนของท่าน ทั� ง
ท่านและคนใช้ของท่านออกเป็น
กองๆในกลางคืน กเ็ข้าตีและไล่
ตามจนถึงเมืองโฮบาห์ซึ�งอยู่ทาง
ด้านซ้ายเมืองดามัสกัส
16 และท่านนาํบรรดาทรัพย์สิ� ง
ของกลับคืนมาหมด ทั� งนาํโลท
หลานชายของท่าน ทรัพย์สิ� ง
ของของเขา ผู้หญิง และประชา
ชนกลับมาด้วย

เมลคีเซเดคผูเ้ป็นปุโรหิต
เมืองซาเล็มอวยพรอบัราม

17 หลังจากท่านกลับจากการฆ่า
กษัตริ ย์ เคโดร์ลาโอเมอร์และ
กษัตริย์ทั� งหลายที� ร่วมกาํลังกัน
นั� นแล้ว กษัตริย์เมืองโสโดมก็
ออกมารับท่าน ณ ที�หุบเขาชา-
เวห์ ซึ�งคือหุบเขาของกษัตริย์
18 เมลคี เซเดคกษัตริ ย์ เมื อง
ซาเล็มได้นาํขนมปังและนํ�าองุ่ น
มาให้ และท่านกเ็ป็นปุโรหิตของ
พระเจ้าผู้สูงสุด
19 ท่ านก็อวยพรแก่อับรามว่า
"ขอให้พระเจ้าผู้สูงสุดผู้ทรงเป็น
เจ้าของฟ้าสวรรค์และแผ่นดิน
โลกโปรดให้อับรามได้รับพรเถิด
20 และจงสรรเสริญแด่พระเจ้า

เมืองอัดมาห์ กษัตริย์เมืองเศ-
โบยิม และกษัตริย์เมืองเบ-ลา
(คือเมืองโศอาร์) ก็ออกไปทาํ
สงครามรบสู้ กับกษัตริย์เหล่านั�น
ณ ที�หุบเขาสิดดิม
9กับเคโดร์ลาโอเมอร์กษัตริ ย์
เมืองเอลาม ทิดาลกษัตริย์แห่ง
ประชาชาติ อัมราเฟลกษัตริย์
เมืองชินาร์ และอารีโอคกษัตริย์
เมืองเอลลาสาร์ กษัตริย์สี� องค์
ต่อห้าองค์
10 ที� หุบเขาสิดดิมมีบ่อยางมะ-
ตอยเตม็ไปหมด  เหล่ากษัตริย์
เมืองโสโดมและเมืองโกโมราห์
ได้หนีมาและตกลงไปที�นั�น และ
ส่วนผู้ที�เหลืออยู่กห็นีไปยังภูเขา
11 กษัตริย์เหล่านั�นจึงเก็บบรร-
ดาทรัพย์สิ� งของและเสบียงอา-
หารทั� งสิ� นของเมืองโสโดมและ
เมืองโกโมราห์แล้วกไ็ป
12 และได้จับโลทบุตรชายของ
น้องชายอับรามผู้ซึ� งอาศัยอยู่ใน
เมืองโสโดมและทรัพย์สิ� งของ
ของเขาแล้วจากไป

อบัรามช่วยชีวิตโลท
13 แล้วมีคนหนึ� งที�หนีมานั� นได้
บอกให้อับรามชาวฮีบรู เพราะ
ว่าท่านอาศัยอยู่ที� ราบของมัมเร
คนอาโมไรต์ พี� น้องของเอช-
โคล์ และพี�น้องของอาเนอร์ คน
เหล่านี� เป็นพันธมิตรกับอับราม
14 เมื� ออับรามได้ ยินว่าหลาน

(BI) ปฐก BB:J; BM:BG, JI (BB) ปฐก BH:BK, EB (BE) ปฐก BB:EG (BJ) ปฐก BJ:BO
(BH) ปฐก BE:N; BJ:O; BH:BE (BN) อสย HB:E-J (BK) ปฐก JB:BO (BG) B ซมอ BO:K
(BO) ปฐก BO:N; อพย EM:HI (BM) ปฐก BH:EE; นรธ J:BI (EI) ปฐก EH:EG; EO:EE
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หน้า 26ปฐมกาล BH, BN

นิมิตว่า "อับราม อย่ากลัวเลย
เราเป็นโล่ของเจ้าและเป็นบาํ-
เหนจ็ยิ�งใหญ่ของเจ้า"
2อับรามทูลว่า "ข้าแต่องค์พระ
ผู้ เป็นเจ้าพระเจ้า พระองค์จะ
ทรงโปรดประทานอะไรแก่ ข้ า
พระองค์ ด้วยว่าข้าพระองค์ยัง
ไม่มีบุตร และคนต้นเรือนแห่ง
ครัวเรือนของข้าพระองค์คนนี�
แหละคือเอลี เยเซอร์ชาวเมือง
ดามัสกัส"
3อับรามทูลว่า "ดูเถิด พระองค์
มิได้ทรงประทานเชื� อสายให้แก่
ข้าพระองค์ และดูเถิด คนหนึ�ง
ที� เกิดในบ้านข้าพระองค์เป็นผู้
รับมรดกของข้าพระองค์"
4ดูเถิด พระดาํรัสของพระเย-
โฮวาห์มาถึงท่านว่า "คนนี� จะไม่
ได้เป็นผู้รับมรดกของเจ้า แต่ผู้
ที� จะออกมาจากบั� นเอวของเจ้า
จะเป็นผู้รับมรดกของเจ้า"
5 พระองค์ จึ งนาํ ท่ านออกมา
กลางแจ้งและตรัสว่า "จงมองดู
ฟ้าและนับดวงดาวทั� งหลาย ถ้า
เจ้าสามารถนับมันได้" และพระ
องค์ตรัสแก่ท่านว่า "เชื� อสาย
ของเจ้าจะเป็นเช่นนั�น"
6ท่านเชื�อในพระเยโฮวาห์ และ
พระองค์ทรงนับว่า เป็นความ
ชอบธรรมแก่ท่าน
7พระองค์ตรัสแก่ท่านว่า "เรา
คือเยโฮวาห์ที�ได้พาเจ้าออกจาก

ผู้ สู งสุ ดผู้ ได้ทรงมอบศัตรูทั� ง
หลายของเจ้าไว้ในมือของเจ้า"
และอับรามก็ยกหนึ� งในสิบจาก
ข้าวของทั�งหมดถวายแก่ท่าน
อบัรามคืนของที�ถูกปลน้และ
เชลยแก่กษตัริยเ์มืองโสโดม

21 กษัตริย์เมืองโสโดมตรัสแก่
อับรามว่า "ขอคืนคนให้แก่เรา
และทรัพย์สิ� งของนั�น เจ้าจงเอา
ไปเถิด"
22 อับรามกล่าวแก่กษัตริย์เมือง
โสโดมว่า "ข้าพเจ้าได้ยกมือของ
ข้าพเจ้าต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้า
ผู้สูงสุด ผู้ทรงเป็นเจ้าของฟ้า
สวรรค์และแผ่นดินโลก
23 ว่า ข้าพเจ้าจะไม่รับเอาเส้น
ด้ ายหรื อสายรั ดร้ องเท้ าและ
ข้าพเจ้าจะไม่ รับเอาสิ� งใดๆที�
เป็นของท่าน เกรงว่าท่านจะ
กล่าวว่า `เราได้กระทาํให้อับ-
รามมั�งมี'
24 เว้นแต่สิ� งที� คนหนุ่ มได้กิน
และส่วนของคนทั� งหลายซึ� งไป
กับข้าพเจ้าคืออาเนอร์ เอชโคล์
และมัมเร ให้พวกเขารับส่วน
ของพวกเขาเถิด"
พระเยโฮวาหท์รงมีพระสญัญา
จะประทานบุตรชายคนหนึ�ง

แก่อบัราม

15
ภ ายหลั ง เ หตุ ก า รณ์
เหล่ านี� พระดาํ รั สของ

พระเยโฮวาห์มาถึงอับรามด้วย

(EE) ปฐก BH:E, O, BI (EJ) E พกษ N:BK; อสธ M:BN-BK (B) ปฐก BN:H; EB:BG
(E) ปฐก BG:BO; สดด BM:BB (J) ปฐก BH:BH; E ซมอ G:BE
(N) ปฐก BG:BM; EE:BG (K) รม H:J, M, EE; สดด JE:E (G) ปฐก BB:EO, JB; BE:B
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หน้า 27 ปฐมกาล BN, BK

ต่อมาพวกเขาจะออกมาพร้อม
กับทรัพย์สิ�งของเป็นอันมาก
15 เจ้าจะไปตามบรรพบุรุษของ
เจ้าโดยผาสุก ในเวลาชรามาก
เจ้าจะถูกฝังไว้
16 แต่ในชั� วอายุที� สี� พวกเขาจะ
กลับมาที�นี� อีกครั� ง เพราะว่า
ความชั� วช้าของคนอาโมไรต์ยัง
ไม่ครบถ้วน"
17 ต่ อมาเมื� อดวงอาทิ ตย์ ตก
และคํ�ามืด ดูเถิด เตาที�ควันพลุ่ง
อยู่และคบเพลิงได้เลื� อนลอยมา
ที�ระหว่างกลางซีกสัตว์เหล่านั�น

เขตแดนของแผ่นดิน
ชาวอิสราเอล

18 ในวันเดียวกันนั� นพระเยโฮ-
วาห์ทรงกระทาํพันธสัญญากับ
อับรามว่า "เราได้ยกแผ่นดินนี�
แก่เชื� อสายของเจ้าแล้ว ตั� งแต่
แม่นํ�าอียิปต์ไปจนถึงแม่นํ�าใหญ่
คือแม่นํ�ายูเฟรติส
19 ทั� งแผ่ นดิ นของคนเคไนต์
คนเคนัส คนขัดโมไนต์
20 คนฮิตไทต์ คนเปริสซี คน
เรฟาอิม
21 คนอาโมไรต์ คนคานาอัน
คนเกอร์กาชี และคนเยบุส"

ซารายยกสาวใช้
ใหเ้ป็นภรรยาของอบัราม

16
นางซาราย ภรรยาของ
อับราม ไม่มีบุตรให้

ท่าน และนางมีหญิงสาวใช้ชาว

เมืองเออร์ของชาวเคลเดีย เพื�อ
ยกดินแดนนี� ให้ เป็นมรดกแก่
เจ้า"
8ท่านทูลว่า "ข้าแต่องค์พระผู้
เป็นเจ้าพระเจ้า ข้าพระองค์จะรู้
ได้อย่างไรว่า ข้าพระองค์จะได้
ดินแดนนี� เป็นมรดก"
9พระองค์ตรัสแก่ท่านว่า "จง
เอาวัวตัวเมียอายุสามปี แพะตัว
เมียอายุสามปี แกะตัวผู้อายุสาม
ปี นกเขาตัวหนึ� งและนกพิราบ
หนุ่มตัวหนึ�งมาให้เรา"
10 ท่านจึงนาํบรรดาสัตว์เหล่านี�
มาและผ่ากลางตัวมันวางข้างละ
ซีกตรงกัน แต่นกทั� งหลายนั� น
ท่านหาได้ผ่าไม่
11 เมื� อฝู งเหยี� ยวลงมาที� ซาก
สัตว์เหล่านั�น อับรามกไ็ล่มันไป
เสีย
12 เมื� อดวงอาทิตย์ ใกล้ จะตก
อับรามก็นอนหลับสนิท และดู
เถิด ความหวาดกลัวความหดหู่
ใจอย่างยิ�งกท็ับถมท่าน

ชนชาติอิสราเอลจะเป็นทาส
13 พระองค์ตรัสแก่อับรามว่า
"จงรู้แน่เถิดว่า เชื� อสายของเจ้า
จะเป็นคนต่างด้าวในแผ่นดินที�
ไม่ใช่ของพวกเขาและจะรับใช้
พวกนั�น พวกนั�นจะกดขี� ข่มเหง
พวกเขาสี� ร้อยปี
14 เช่นกันเราจะพิพากษาประ-
เทศนั�นซึ�งพวกเขาจะรับใช้ และ

(O) ลก B:BO (BI) ลนต B:BG; ยรม JH:BO (BE) ปฐก E:EB; EO:BB (BJ) อพย B:BB
(BH) อพย K:K; BE:JK (BN) ปฐก EN:O; HG:JI (BK) อพย BE:HB; B พกษ EB:EK
(BG) ยรม JH:BO-BM (BO) ปฐก BE:G; BG:O; EH:G (B) ปฐก H:EH; BB:JI; BE:BK
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หน้า 28ปฐมกาล BK

7 ทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์
พบหญิงนั�นที�นํ�าพุในถิ�นทุรกัน-
ดาร คือที�นํ�า พุในทางที� จะ
ไปเมืองชูร์
8 ทูตนั� นจึงพูดว่า "ฮาการ์สาว
ใช้ของนางซาราย เจ้ามาจาก
ไหนและเจ้าจะไปไหน" นางจึง
ทูลว่า "ข้าพระองค์หนีมาให้พ้น
หน้าจากนางซารายนายผู้ หญิง
ของข้าพระองค์"
9 ทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์
กล่าวแก่นางว่า "จงกลับไปหา
นายผู้หญิงของเจ้า และยอมอยู่
ใต้อาํนาจของเขา"
10 แล้วทูตสวรรค์ของพระเย-
โฮวาห์กล่าวแก่หญิงนั�นว่า "เรา
จะให้เชื� อสายของเจ้าทวีมากขึ� น
เพราะว่าจะมีคนจาํนวนมากมาย
จนนับไม่ถ้วน"
11 ทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์
กล่าวแก่นางว่า "ดูเถิด เจ้ามี
ครรภ์แล้วและจะคลอดบุตรชาย
คนหนึ� ง จะเรียกชื� อของเขาว่า
อิชมาเอล เพราะว่าพระเยโฮวาห์
ทรงรับฟังความทุกข์ของเจ้า
12 เขาจะเป็นคนป่า มือของเขา
จะต่อสู้ คนทั� งปวงและมือคนทั� ง
ปวงจะต่อสู้ เขา และเขาจะอาศัย
อยู่ ตรงหน้าบรรดาพี� น้องของ
เขา"
13 นางจึ งเ รี ยกพระนามของ
พระเยโฮวาห์ ผู้ ตรัสแก่นางว่ า

อียิปต์คนหนึ�งซึ�งมีชื�อว่าฮาการ์
2นางซารายจึงพูดกับอับรามว่า
"ดูเถิด บัดนี� พระเยโฮวาห์ไม่ให้
ข้าพเจ้ามีบุตร ขอท่านกรุณาเข้า
ไปหาสาวใช้ของข้าพเจ้า บางที
ข้าพเจ้าอาจจะได้บุตรโดยนาง"
และอับรามกฟั็งเสียงนางซาราย
3ภายหลั งอั บรามอาศัยอยู่ ใน
แผ่นดินคานาอั นได้สิ บปีแล้ ว
นางซารายภรรยาของอับรามก็
ยกฮาการ์คนอี ยิปต์สาวใช้ของ
ตนให้ เป็ นภรรยาของอั บราม
สามีของนาง
4ท่านเข้าไปหานางฮาการ์ นาง
ก็ตั� งครรภ์ เมื� อนางรู้ ว่านางตั� ง
ครรภ์แล้ว นางก็ดูหมิ� นนายผู้
หญิงของนางในใจ
5นางซารายจึงพูดกับอับรามว่า
"ให้ความผิดของข้าพเจ้าตกอยู่
กับท่านเถิด ข้าพเจ้าให้สาวใช้
ของข้ าพเจ้ าไว้ ในอ้ อมอกของ
ท่าน เมื�อนางรู้ว่า นางตั� งครรภ์
แล้ว นางก็ดูหมิ�นข้าพเจ้าในใจ
ของนาง ขอพระเยโฮวาห์ทรง
พิพากษาระหว่ างข้ าพเจ้ ากั บ
ท่าน"
6แต่อับรามพูดกับนางซารายว่า
"ดูเถิด สาวใช้ของเจ้าอยู่ในมือ
ของเจ้า จงกระทาํแก่เขาตามที�
เจ้าเห็นควร" เมื� อนางซาราย
เคี� ยวเข็ญหญิงนั� น หญิงนั� นจึง
หนีไปให้พ้นหน้าของนาง

(E) ปฐก J:BG; EI:BO; JI:J, M (J) ปฐก BE:H-N (H) สภษ JI:EB, EJ (N) ปฐก JB:NJ
(K) อพย E:BN; B ปต J:G (G) ปฐก EI:B; EB:BG-BO; EE:BB, BN; EN:BO (M) ทต E:M
(BI) ปฐก BG:EI (BB) ลก B:BJ, JB (BE) ปฐก EB:EI; EN:BO (BJ) ปฐก JB:HE
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หน้า 29 ปฐมกาล BK, BG

กับท่านว่า
4"สาํหรับเรา ดูเถิด นี� เป็น
พันธสัญญาของเรากับเจ้า และ
เจ้าจะเป็นบิดาของประชาชาติ
มากมาย
5ชื�อของเจ้าจะไม่เรียกว่า อับ-
ราม อีกต่อไป แต่เจ้าจะมีชื�อว่า
อับราฮัม เพราะเราจะกระทาํให้
เจ้าเป็นบิดาของประชาชาติมาก
มาย
6เราจะกระทาํให้เจ้ามีลูกดกทวี
มากขึ� น เราจะกระทาํให้เจ้าเป็น
ชนหลายชาติ กษัตริย์หลายองค์
จะเกิดมาจากเจ้า
7 เราจะตั� งพันธสัญญาของเรา
ระหว่างเรากับเจ้าและเชื� อสาย
ของเจ้าที� มาภายหลังเจ้าตลอด
ชั� วอายุของเขาให้เป็นพันธสัญ-
ญานิรันดร์ เป็นพระเจ้าองค์
เดียวแก่เจ้าและเชื� อสายของเจ้า
ที�มาภายหลังเจ้า
8 เราจะให้แผ่นดินที� เจ้ าอาศัย
อยู่เป็นคนต่างด้าวนี�  คือบรรดา
แผ่นดินคานาอันแก่เจ้าและเชื� อ
สายของเจ้าที�มาภายหลังเจ้าให้
เป็นกรรมสิทธิW นิรันดร์ และเรา
จะเป็นพระเจ้าของพวกเขา"

พิธีสุหนตัเป็นพนัธสญัญา
ต่อชนชาติอิสราเอล

9 พระเจ้ าตรั สแก่ อั บราฮั มว่ า
"เหตุฉะนั� น เจ้าและเชื� อสาย
ของเจ้าที� มาภายหลังเจ้าตลอด

"พระองค์พระเจ้าผู้ทรงทอดพระ
เนตรข้าพระองค์" เพราะนางพูด
ว่า "ข้าพระองค์ได้เห็นพระองค์
ที�นี�  ผู้ทรงทอดพระเนตรข้าพระ
องค์ด้วยหรือ"
14 เหตุฉะนั� นจึงเรียกชื� อบ่อนํ�า
ว่า เบเออลาไฮรอย ดูเถิด อยู่
ระหว่างเมืองคาเดชกับเมืองเบ-
เรด

การกําเนิดของอิชมาเอล
15 นางฮาการ์ คลอดบุตรชาย
คนหนึ�งให้แก่อับราม อับรามจึง
เรียกชื�อบุตรชายของท่านซึ�งนาง
ฮาการ์คลอดออกมาว่า อิชมา-
เอล
16 เมื�อนางฮาการ์คลอดอิชมา-
เอลให้แก่อับรามนั� น อับราม
อายุได้แปดสิบหกปี

พระเจ้าทรงเปลี�ยนชื�อ
อบัรามเป็นชื�ออบัราฮมั

17
เมื� ออายุอับรามได้ เก้ า
สิบเก้าปี พระเยโฮ-

วาห์ทรงปรากฏแก่อับรามและ
ตรัสแก่ท่านว่า "เราเป็นพระเจ้า
ผู้ทรงมหิทธิฤทธิW  จงดาํเนินอยู่
ต่ อหน้ าเราและเจ้ าจงเป็ นคน
ดีรอบคอบ
2 เราจะทาํ พันธสัญญาของเรา
ระหว่างเรากับเจ้า และจะให้เจ้า
ทวีมากขึ� น"
3อับรามก็ซบหน้าลงถึงดินและ
พระเจ้าทรงมีพระราชปฏิสันถาร

(BH) ปฐก EH:KE; กดว BJ:EK (BN) กท H:EE (B) ปฐก BE:G; BO:B; EO:J; JN:BB
(E) ปฐก BE:E; BJ:BK; BN:N, BO (H) รม H:BB-BE, BK (N) นหม M:G; รม H:BG
(K) ปฐก BG:BK; JN:BB (G) ปฐก EK:EH; EO:BJ (O) ปฐก EJ:H (M) อพย BM:N
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หน้า 30ปฐมกาล BG

เจ้าจะไม่เรียกชื� อนางว่า ซาราย
แต่จะเรียกชื�อนางว่า ซาราห์
16 เราจะอวยพรแก่นางและให้
บุตรชายคนหนึ� งแก่ เจ้ากับนาง
ด้วย ใช่ เราจะอวยพรนาง นาง
จะเป็นมารดาของชนหลายชาติ
กษัตริย์ของชนหลายชาติจะมา
จากนาง"
17 ดังนั� นอับราฮัมจึงซบหน้าลง
หัวเราะ คิดในใจของท่านว่า
"ชายผู้ มีอายุหนึ� งร้อยปีจะให้
กาํเนิดบุตรได้หรือ ซาราห์ผู้มี
อายุได้เก้าสิบปีแล้ว จะคลอด
บุตรหรือ"
18 อับราฮัมทูลพระเจ้าว่า "โอ
ขอให้อิชมาเอลมีชีวิตอยู่ต่อพระ
พักตร์ของพระองค์"
19 พระเจ้าตรัสว่า "ซาราห์
ภรรยาของเจ้าจะคลอดบุตรชาย
คนหนึ� งแก่เจ้าเป็นแน่ เจ้าจะ
เรียกชื�อของเขาว่า อิสอัค และ
เราจะตั� งพันธสัญญาของเรากับ
เขาและกับเชื� อสายของเขาที�มา
ภายหลังเขาให้เป็นพันธสัญญา
นิรันดร์

อิชมาเอลจะเป็นบิดาของ
ชนชาติใหญ่ชาติหนึ�ง

20 สาํหรับอิชมาเอลนั� นเราได้
ฟังเจ้าแล้ว ดูเถิด เราได้อวยพร
เขาและจะกระทาํให้เขามีลูกดก
ทวีมากขึ� นอุดมบริบูรณ์อย่างยิ� ง
เขาจะให้กาํเนิดเจ้านายสิบสอง

ชั� วอายุ ของพวกเขาจะรั กษา
พันธสัญญาของเรา
10 นี� เป็นพันธสัญญาของเราซึ� ง
เจ้ าจะรักษาระหว่างเรากับเจ้ า
และเชื� อสายของเจ้ าที� มาภาย
หลังเจ้า คือเด็กผู้ชายทุกคนใน
ท่ามกลางพวกเจ้าจะเข้าสุหนัต
11 เจ้าจะเข้าสุหนัตตัดหนังหุ้ม
ปลายองคชาตของเจ้า และมัน
จะเป็นหมายสาํคัญแห่งพันธ-
สัญญาระหว่างเรากับเจ้า
12 ผู้ชายที�มีอายุแปดวันจะเข้า
สุหนัตในท่ามกลางพวกเจ้า เดก็
ผู้ ชายทุกคนตลอดชั� วอายุของ
พวกเจ้า ผู้ชายที� เกิดในบ้าน
หรือเอาเงิ นซื� อมาจากคนต่ าง
ด้าวใดๆซึ�งมิใช่เชื� อสายของเจ้า
13 ผู้ ชายที� เกิดในบ้านของเจ้า
และผู้ชายที� เอาเงินซื� อมาจาํเป็น
ต้องเข้าสุหนัต และพันธสัญญา
ของเราจะอยู่ที�เนื� อของเจ้า เป็น
พันธสัญญานิรันดร์
14 เด็กผู้ ชายที� มิ ได้เข้ าสุหนัต
คือผู้ ที� มิ ได้ เข้าสุหนัตตัดหนั ง
หุ้มปลายองคชาตของเขา ชี-
วิตนั� นจะถูกตัดขาดจากชนชาติ
ของเขา เขาได้ละเมิดพันธสัญ-
ญาของเรา"

พระเจ้าทรงเปลี�ยนชื�อ
ซารายเป็นชื�อซาราห์

15 และพระเจ้าตรัสแก่อับราฮัม
ว่า "สาํหรับซารายภรรยาของเจ้า

(BI) กจ G:O (BB) อพย BE:BJ; รม H:BB (BE) ปฐก BJ:BN; BG:G; ลนต BE:J; กจ G:N
(BH) อพย H:EH-EK (BK) ปฐก BG:K; BO:BI; JN:BB; JK:JB (BG) ปฐก BG:J; BO:BE
(BO) ปฐก BO:EJ (BM) ปฐก BO:BI; EB:E; EE:BK (EI) ปฐก BK:BI; EB:J, BO
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หน้า 31 ปฐมกาล BG, BO

พระเจ้าและทูตสวรรค์
สององคเ์ยี�ยมอบัราฮมั

18
พระเยโฮวาห์ทรงปรากฏ
แก่ เขาที� ราบของมั มเร

และเขานั� งอยู่ที� ประตู เต็นท์ใน
เวลาแดดร้อน
2เขาจึงเงยหน้าขึ� นมองดู และดู
เถิด มีชายสามคนยืนอยู่ข้างเขา
เมื� อเขาเห็ นท่ านเหล่ านั� นจึ ง
วิ� งจากประตู เต็นท์ ไปต้อนรับ
ท่านเหล่านั� น และก้มหน้าของ
เขาลงถึงดิน
3และพูดว่า "เจ้านายของข้าพ-
เจ้า ถ้าบัดนี� ข้าพเจ้าเป็นที�โปรด
ปรานในสายตาของท่าน ขอท่าน
โปรดอย่าผ่านไปจากผู้รับใช้ของ
ท่านเลย
4 ข้ าพเจ้ าขอความกรุ ณาจาก
ท่านยอมให้เอานํ�านิดหน่อยมา
ล้างเท้าของท่าน และให้ท่านทั�ง
หลายพักใต้ต้นไม้เถิด
5 ข้าพเจ้าจะไปเอาอาหารหน่อย
หนึ� งมาให้และขอให้ท่านชื� นใจ
เถิด หลังจากนั� นจึงค่อยออก
เดินทาง เพราะว่าท่านมายังผู้รับ
ใช้ของท่านแล้ว" ท่านเหล่านั� น
จึงว่า "จงทาํตามที�เจ้ากล่าวเถิด"
6อับราฮัมรีบเข้าไปในเต็นท์หา
นางซาราห์และพูดว่า "จงรีบเอา
แป้งละเอียดสามถังมานวดแล้ว
ทาํขนมบนเตา"
7อับราฮัมจึงวิ� งไปที�ฝูงสัตว์เอา

องค์และเราจะกระทาํให้เขาเป็น
ชนชาติใหญ่ชนชาติหนึ�ง
21 แต่พันธสัญญาของเรา เรา
จะตั� งไว้กับอิสอัค ซึ� งซาราห์จะ
คลอดให้แก่เจ้าปีหน้าในเวลานี� "
22 พระองค์ มี พระราชปฏิ สั น
ถารกับท่านเสรจ็แล้ว พระเจ้าก็
เสดจ็ขึ� นไปจากอับราฮัม
23 อั บราฮั มจึ งเอาอิ ชมาเอล
บุตรชายของท่าน บรรดาคนทั� ง
ปวงที� เกิดในบ้านของท่านและ
บรรดาคนทั�งปวงที�ได้ซื� อมาด้วย
เงินของท่าน คือผู้ชายทุกคน
ท่ ามกลางคนที� อยู่ ในบ้านของ
อับราฮัม ให้เข้าสุหนัตตัดหนัง
หุ้ มปลายองคชาตของพวกเขา
ในวันนั� นตามที� พระเจ้าตรัสไว้
แก่ท่าน
24 เมื� อท่านเข้าสุหนัตตัดหนัง
หุ้มปลายองคชาตของท่าน อับ-
ราฮัมมีอายุเก้าสิบเก้าปี
25 และอิชมาเอลบุตรชายของ
ท่านมีอายุสิบสามปีเมื� อเขาเข้า
สุหนัตตัดหนังหุ้มปลายองคชาต
ของเขา
26 อับราฮัมและอิชมาเอลบุตร
ชายของท่ านเข้ าสุ หนั ตในวั น
เดียวกันนั�น
27 บรรดาผู้ชายในบ้านของท่าน
ทั� งที� เกิดในบ้านของท่านและซื� อ
มาด้วยเงินจากคนต่างด้าวก็เข้า
สุหนัตพร้อมกับท่าน

(EB) ปฐก BO:BH; EB:E; EK:E-N (EG) ปฐก BO:BM (B) ปฐก BJ:BO; BH:BJ
(E) ปฐก BO:BK, EE; BM:B; JE:EH; ยชว N:BJ; วนฉ BJ:K-BB; ฮบ BJ:E; B ปต H:M
(H) ปฐก BM:E; HJ:EH (N) ปฐก BM:O; JJ:BI; วนฉ K:BO-BM; BJ:BN-BK; BM:N
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พระเยโฮวาห์หรือ เมื� อถึงเวลา
กาํหนดเราจะกลับมาหาเจ้าตาม
เวลาแห่งชีวิต และซาราห์จะมี
บุตรชายคนหนึ�ง"
15 ดังนั� นนางซาราห์ปฏิเสธว่า
"ข้าพระองค์มิได้หัวเราะ" เพราะ
นางกลัว และพระองค์ตรัสว่า
"ไม่ใช่ แต่เจ้าหัวเราะ"
แผนการทําลายเมืองโสโดม

และเมืองโกโมราห์
16 บุรุษเหล่านั� นก็ลุกขึ� นจากที�
นั� นและมองไปทางเมืองโสโดม
อับราฮัมไปกับท่านเหล่านั�นเพื�อ
ตามไปส่ง
17 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า "เราจะ
ซ่อนสิ� งซึ� งเรากระทาํจากอับรา-
ฮัมหรือ
18 ด้วยว่าอับราฮัมจะเป็นประ-
ชาชาติ ใหญ่โตและมีกาํลั งมาก
อย่างแน่นอน และบรรดาประ-
ชาชาติทั� งหลายในแผ่นดินโลก
จะได้รับพระพรเพราะเขา
19 เพราะว่าเรารู้ จักเขา เขาจะ
สั� งลูกหลานและครอบครัวของ
เขาที� สืบมา พวกเขาจะรักษา
พระมรรคาของพระเยโฮวาห์
เพื� อทาํ ความเที� ยงธรรมและ
ความยุติธรรม เพื� อพระเยโฮ-
วาห์จะประทานแก่อับราฮัมตาม
สิ�งซึ� งพระองค์ได้ตรัสไว้เกี�ยวกับ
เขา"
20 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า "เพราะ

ลูกวัวอ่อนและดีตัวหนึ� งมอบให้
ชายหนุ่ มคนหนึ� งและเขาก็ รีบ
ปรุงเป็นอาหาร
8เขาเอาเนย นํ�านมและลูกวัว
ซึ� งเขาได้ปรุงแล้วนั� นมาวางไว้
ต่อหน้าท่านเหล่านั� น และเขา
ยืนอยู่ข้างท่านเหล่านั�นใต้ต้นไม้
แล้วท่านเหล่านั�นได้รับประทาน
9ท่ านเหล่านั� นจึงกล่าวแก่เขา
ว่า "ซาราห์ภรรยาของเจ้าอยู่ที�
ไหน" และเขาพูดว่า "ดูเถิด อยู่
ในเตน็ท์"
พระสญัญาถึงการกําเนิดอิสอคั
10 ท่านจึงกล่าวว่า "เราจะกลับ
มาหาเจ้าแน่นอนตามเวลาแห่ง
ชีวิต และดูเถิด ซาราห์ภรรยา
ของเจ้ าจะมี บุตรชายคนหนึ� ง"
ซาราห์ได้ฟังอยู่ที�ประตูเต็นท์ซึ� ง
อยู่ข้างหลังท่าน
11 อับราฮัมและซาราห์ก็มีอายุ
แก่ชรามากแล้ว และนางซาราห์
ตามปกติของผู้หญิงกห็มดแล้ว
12 ฉะนั� นนางซาราห์จึงหัวเราะ
ในใจพูดว่า "ข้าพเจ้าแก่แล้ว
นายของข้าพเจ้ากแ็ก่ด้วย ข้าพ-
เจ้าจะมีความยินดีอีกหรือ"
13 พระเยโฮวาห์ตรัสกับอับรา-
ฮัมว่า "ทาํไมนางซาราห์หัวเราะ
พูดว่า `ข้าพเจ้าจะคลอดบุตรคน
หนึ� งซึ� งข้ าพเจ้ าแก่ แล้ วจริ งๆ
หรือ'
14 มีสิ� งใดที� ยากเกินไปสาํหรับ

(O) ปฐก BM:J (M) ปฐก EH:KG (BI) ปฐก BG:BM, EB (BB) ปฐก BG:BG; JB:JN
(BE) ปฐก BG:BG; ลก B:BO (BH) ปฐก BG:EB (BK) กจ BN:J (BG) ปฐก BO:EE, EK, JJ
(BO) ปฐก BE:J; EE:BO; กจ J:EN (BM) พบญ H:M-BI; K:K-G (EI) ปฐก H:BI; BJ:BJ
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เว้นทั� งเมืองเพราะเห็นแก่พวก
เขา"
27 อับราฮัมทูลตอบว่า "ดูเถิด
กรุณาเถิด ข้าพระองค์มีเจตนา
ทูลต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า ซึ� งข้า
พระองค์เป็นเพียงผงคลีดินและ
ขี� เถ้า
28 บางทีคนชอบธรรมห้าสิบคน
จะขาดไปห้าคน พระองค์จะทรง
ทาํลายเมืองนั� นทั� งเมืองเพราะ
ขาดห้าคนหรือ" พระองค์ตรัสว่า
"ถ้าเราพบสี�สิบห้าคนที�นั�น เรา
จะไม่ทาํลายเมืองนั�น"
29 เขายังทูลต่อพระองค์อีกครั� ง
ว่า "บางทีจะพบสี� สิบคนที�นั� น"
และพระองค์ตรัสว่า "เราจะไม่
กระทาํเพราะเห็นแก่สี�สิบคน"
30 เขาทูลต่อพระองค์ว่า "โอ
ขอทรงโปรดอย่าให้องค์พระผู้
เป็นเจ้าทรงพระพิโรธเลย และ
ข้าพระองค์จะกราบทูล บางทีจะ
พบสามสิบคนที�นั� น" และพระ
องค์ตรัสว่า "เราจะไม่กระทาํถ้า
เราพบสามสิบคนที�นั�น"
31 เขาทูลว่า "ดูเถิด กรุณาเถิด
ข้าพระองค์มี เจตนาทูลต่อองค์
พระผู้เป็นเจ้า บางทีจะพบยี�สิบ
คนที�นั� น" และพระองค์ตรัสว่า
"เราจะไม่ทาํลายเมืองนั� นเพราะ
เห็นแก่ยี�สิบคน"
32 เขาทูลว่า "โอ ขอทรงโปรด
อย่าให้องค์พระผู้ เป็นเจ้าทรง

เสี ยงร้องของเมืองโสโดมและ
เมืองโกโมราห์ดังมากและเพราะ
บาปของพวกเขาก็หนั กเหลื อ
เกิน
21 เราจะลงไปเดี] ยวนี� ดู ว่าพวก
เขากระทาํตามเสียงร้องทั� งสิ� น
ซึ�งมาถึงเราหรือไม่ ถ้าไม่ เราจะ
รู้"
22 บุรุษเหล่านั� นหันหน้าจากที�
นั�นไปทางเมืองโสโดม แต่อับ-
ราฮัมยั งยืนอยู่ ต่ อพระพักตร์
พระเยโฮวาห์

อบัราฮมัวิงวอนเพื�อ
คนชอบธรรม

23 อับราฮัมเข้ามาใกล้ ทูลว่า
"พระองค์จะทรงทาํลายคนชอบ
ธรรมพร้อมกับคนชั�วด้วยหรือ
24 บางทีมีคนชอบธรรมห้าสิบ
คนในเมืองนั�น พระองค์จะทรง
ทาํลายและไม่ ละเว้นเมื องนั� น
เพราะคนชอบธรรมห้าสิบคนที�
อยู่ในนั�นด้วยหรือ
25 ขอพระองค์อย่ากระทาํเช่นนี�
เลย ที�จะฆ่าคนชอบธรรมพร้อม
กับคนชั� ว และให้คนชอบธรรม
เหมือนอย่างคนชั� ว ให้การนั� น
อยู่ ห่างไกลจากพระองค์ ผู้ พิ-
พากษาของทั�วแผ่นดินโลกจะไม่
กระทาํการยุติธรรมหรือ"
26 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า "ถ้าเรา
พบคนชอบธรรมในท่ ามกลาง
เมืองโสโดมห้าสิบคน เราจะละ

(EB) ปฐก BB:N; อพย J:O; พบญ O:E; BJ:J (EE) ปฐก BO:BK; BM:B
(EJ) ปฐก EI:H; EH:BE; อพย EJ:G (EN) พบญ B:BK-BG; JE:H; โยบ O:J, EI; JH:BG
(EK) ยรม N:B; อสค EE:JI (EG) ปฐก J:BM; โยบ H:BM (JE) วนฉ K:JM; ยก N:BK
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ประทาน
โลทเรียกพวกกามวิปริตว่า

"พี�นอ้ง"
4แต่ก่อนที�ทูตเหล่านั�นเข้านอน
พวกผู้ชายเมืองนั� น คือพวกผู้
ชายชาวเมืองโสโดม ทั� งแก่และ
หนุ่ม ทุกคนจากทุกสารทิศ มา
ล้อมเรือนนั�นไว้
5พวกเขาเรียกโลทและพูดกับ
เขาว่า  "ผู้ชายเหล่านั�นซึ�งมาหา
ท่านคืนนี� อยู่ที� ไหน จงนาํ
เขาเหล่านั� นออกมาให้พวกเรา
เพื�อพวกเราจะได้สมสู่กับเขา"
6 โลทก็ ออกทางประตู ไปหา
พวกนั� นและปิดประตูหลังจากที�
เขาออกไปแล้ว
7และกล่าวว่า "พี� น้องทั� งหลาย
ข้าพเจ้าขอวิงวอนท่าน อย่า
กระทาํชั�วช้าเช่นนี� เลย
8ดูเถิด ข้าพเจ้ามีบุตรสาวสอง
คนซึ� งไม่ เคยสมสู่ กั บชายเลย
ข้าพเจ้าขอวิงวอนท่าน ขอให้
ข้ าพเจ้านาํพวกเธอออกมาให้
ท่าน ให้ท่านกระทาํแก่พวกเธอ
ตามที� เห็ นชอบในสายตาของ
ท่านเถิด เพียงแต่อย่ากระทาํ
อะไรแก่ชายเหล่านี� เลย เพราะ
เหตุว่าพวกเขาเหล่านี� เข้ามาอยู่
ใต้ร่มชายคาของข้าพเจ้า"
9พวกเขาพูดว่า "ถอยไป" และ
พวกเขาพูดอีกว่า "คนนี� เข้ามา
อาศัยอยู่และเขาจะมาตั� งตัวเป็น

พระพิโรธเลยและข้าพระองค์จะ
ยังกราบทูลครั�งนี� ครั� งเดียว บาง
ทีจะพบสิบคนที�นั� น" และพระ
องค์ตรัสว่า "เราจะไม่ทาํลาย
เมืองนั�นเพราะเห็นแก่สิบคน"
33 เมื� อพระอง ค์ ทรงมี พระ
ราชปฏิสันถารกับอับราฮัมจบลง
แล้ว พระเยโฮวาห์ได้เสด็จไป
และอับราฮัมก็กลับไปที�อยู่ของ
ตน

ทูตสวรรค์
มาเยี�ยมโลท

19
ทู ตสวรรค์ สององค์มา
ถึ งเมื องโสโดมในเวลา

เย็น โลทได้นั� งอยู่ที�ประตูเมือง
โสโดม เมื�อโลทเห็นแล้วกล็ุกขึ� น
ไปพบทู ตเหล่ านั� นและได้ ก้ ม
หน้าของเขาลงถึงดิน
2แล้วเขากล่าวว่า "ดูเถิด เจ้า
นายของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอวิง
วอนท่านโปรดกรุณาแวะไปบ้าน
ผู้รับใช้ของท่าน ค้างแรมคืนนี�
ล้างเท้าของท่าน แล้วท่านจะได้
ตื� นแต่เช้าเดินทางต่อไป" ทูต
เหล่านั�นกล่าวว่า "อย่าเลย แต่
พวกเราจะค้างแรมที�ถนนในคืน
นี� "
3 เขาได้รบเร้าทูตเหล่านั� นอย่าง
มาก ทูตเหล่านั� นจึงแวะเข้าไป
ในบ้านของเขา และเขาจึงจัด
การเลี� ยงทูตเหล่านั�น ทาํขนมปัง
ไร้ เชื� อและทูตเหล่ านั� นจึ งรับ

(B) ปฐก BO:B-N, BK, EE (E) ปฐก BO:H; EH:JB-JE; ลก EH:EO; ฮบ BJ:E
(J) ปฐก BO:K-O; อพย BE:O (N) ปฐก H:B; วนฉ BM:EE; อสย J:M; รม B:EH, EG
(K) วนฉ BM:EJ (O) ปฐก BO:N; วนฉ BM:EH (M) อพย E:BH; E ปต E:G-O
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เหมือนว่าเขาพูดล้อเล่น
15 เมื� อรุ่ งเช้ าทูตสวรรค์ เหล่า
นั� นจึงเร่งเร้าโลทว่า "จงลุกขึ� น
พาภรรยาของเจ้า และบุตรสาว
ทั�งสองของเจ้า ซึ�งอยู่ที�นี�ไปเสีย
เกรงว่า พวกเจ้าจะถูกทาํลาย
พร้อมกับความชั� วช้าของเมือง
นี� "
16 ขณะที� เขายังรีรออยู่ ทูต
เหล่านั� นจึงคว้าจับมือเขา มือ
ภรรยาของเขาและมือบุตรสาว
ทั� งสองของเขา พระเยโฮวาห์
ทรงมีความเมตตาต่อเขา ทูต
เหล่านั�นจึงนาํเขาออกมาและให้
เขาอยู่ที�นอกเมือง
17 ต่อมาเมื� อทู ตเหล่ านั� นนาํ
พวกเขาออกมาภายนอกแล้ ว
ทูตพูดว่า "จงหนีเอาชีวิตรอด
อย่าได้เหลียวหลังมาดูหรือพัก
อยู่ที�ราบลุ่มทั�งหลาย จงหนีไปที�
ภูเขา เกรงว่าเจ้าจะถูกทาํลาย"

โลทวิงวอนขอเมืองเล็กๆ
คือเมืองโศอาร์

18 โลทจึงกล่าวแก่ทูตเหล่านั� น
ว่า "โอ เจ้านายของข้าพเจ้า อย่า
ให้เป็นอย่างนั�นเลย
19 ดูเถิด ผู้รับใช้ของท่านได้รับ
พระกรุ ณาในสายตาของท่ าน
และท่านมีความเมตตาอย่างยิ� ง
ซึ� งท่านได้สาํแดงต่อข้าพเจ้าใน
การช่วยชีวิตข้าพเจ้า ข้าพเจ้าไม่
สามารถหนีไปยังภูเขาได้ เกรง

ผู้ พิพากษา บัดนี� เราจะทาํการ
ชั� วร้ ายกับท่านยิ� งกว่าคนเหล่า
นั�น" พวกเขาจึงผลักคนนั�นโดย
แรงคือโลทนั�นเอง และเข้า
มาใกล้เพื�อพังประตู
10 แต่ทูตเหล่านั�นจึงยื�นมือออก
ไปดึงโลทเข้ามาในบ้านและปิด
ประตู
11 ทูตเหล่านั� นทาํให้พวกผู้ชาย
ที� อยู่ ประตู บ้ านนั� นตาบอดผู้
ใหญ่ผู้น้อย ดังนั�นพวกเขาจึงหา
ประตูจนเหนื�อย

ทูตสวรรคบ์อกใหโ้ลท
และครอบครวั

รีบออกจากเมือง
12 ทูตเหล่านั� นจึงพูดกับโลทว่า
"ที�นี�มีใครอีกไหม จงพาบุตรเขย
บุตรชาย บุตรสาว และสิ�งใดๆ
ของเจ้าที�อยู่ ในเมืองนี� ออกจาก
ที�นี�
13 เพราะพวกเราจะทาํ ลาย
สถานที�แห่งนี� เพราะว่าเสียงร้อง
ของพวกเขาดั งมากยิ� งขึ� นต่ อ
พระพักตร์พระเยโฮวาห์ และ
พระเยโฮวาห์ทรงส่งพวกเรามา
ทาํลายมันเสีย"
14 โลทจึ งออกไปพูดกั บบุตร
เขยของเขาซึ� งได้ แต่ งงานกั บ
บุตรสาวของเขาว่า "ลุกขึ� น เจ้า
จงออกไปจากสถานที�นี�  เพราะ
พระเยโฮวาห์จะทรงทาํลายเมือง
นี� " แต่บุตรเขยของเขากลับดู

(BB) ปฐก EI:BG (BE) ปฐก G:B; E ปต E:G, M (BJ) ปฐก BO:EI; ลนต EK:JI-JJ
(BH) อพย M:EB; กดว BK:EB, EH, EK, HN; ยรม HJ:B-E (BN) สดด JG:E; วว BO:H
(BK) อพย JH:G; พบญ N:BN (BG) ปฐก BH:BI; BM:EK; B พกษ BM:J (BO) กจ BI:BH
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หน้า 36ปฐมกาล BM

ภรรยาของโลท
กลายเป็นเสาเกลือ

26 แต่ภรรยาของเขาผู้ตามข้าง
หลังเขาเหลียวกลับไปมองดูและ
นางจึงกลายเป็นเสาเกลือ
27 อับราฮัมลุกขึ� นตั� งแต่เช้าตรู่
ไปยังสถานที� ที� ท่ านเคยยืนต่อ
พระพักตร์พระเยโฮวาห์
28 ท่านมองไปทางเมืองโสโดม
เมื องโกโมราห์ และดิ นแดนที�
ราบลุ่มทั� งหลาย และดูเถิด ก็
เห็นควันจากแผ่นดินนั�นพลุ่ งขึ� น
เหมือนควันจากเตาไฟใหญ่
29 ต่ อมาเมื� อพระเจ้ าทรงทาํ
ลายเมืองทั� งหลายในที� ราบลุ่ ม
แล้วนั� น พระเจ้าทรงระลึกถึง
อับราฮัม และส่งโลทออกไปจาก
ท่ามกลางการทาํลายล้าง เมื� อ
พระองค์ทรงทาํลายล้างเมืองทั� ง
หลายซึ�งโลทอาศัยอยู่

โลทอาศยัอยู่ในถํ�า
บุตรสาวของโลท

ทําการผิดประเวณี
30 โลทขึ� นไปจากเมืองโศอาร์
ไปอาศัยอยู่ บนภูเขาพร้อมกับ
บุตรสาวสองคนของเขา เพราะ
เขากลัวที� อาศัยในเมืองโศอาร์
เขาจึงไปอาศัยอยู่ในถํ�า ทั� งเขา
กับบุตรสาวสองคนของเขา
31 บุตรสาวหัวปีพูดกับน้องสาว
ว่า "บิดาของเราแก่แล้วและไม่มี
ชายใดในแผ่นดินโลกเข้ามาหา

ว่าสิ� งชั� วร้ายจะมาถึงตัวข้าพเจ้า
และข้าพเจ้าจะตายเสีย
20 ดูเถิด กรุณาเถิด เมืองนี� อยู่
ใกล้ที� จะหนี ไปถึ งได้และเป็น
เมืองเล็ก โอ โปรดให้ข้าพเจ้า
หนีไปที�นั� น (เป็นเมืองเล็กๆมิ
ใช่หรือ) และชีวิตของข้าพเจ้าจะ
รอด"
21 ทูตกล่าวแก่เขาว่า "ดูเถิด
เรายอมรับเจ้าเกี� ยวกับเรื� องนี�
ด้วยว่าเราจะไม่ทาํลายล้างเมือง
นี� ซึ�งเจ้าได้กล่าวถึง
22 เจ้าจงรีบหนีไปที�นั�น เพราะ
เราไม่สามารถกระทาํอะไรได้จน
กว่าเจ้าไปถึงที�นั� น" เหตุฉะนั� น
จึงเรียกชื�อเมืองนั�นว่าโศอาร์
23 เมื� อโลทเข้าไปยังเมืองโศ-
อาร์ ตะวันกขึ็� นมาเหนือแผ่นดิน
โลกแล้ว

เมืองโสโดม
เมืองโกโมราห์

เมืองอดัมาหแ์ละเมืองเศโบยิม
ถูกทําลาย

24 ดังนั� นพระเยโฮวาห์ทรงให้
กาํมะถันและไฟจากพระเยโฮ-
วาห์ตกมาจากฟ้ าสวรรค์ลงมา
บนเมืองโสโดมและเมืองโกโม-
ราห์
25 พระองค์ ทรงทาํ ลายล้ าง
เมืองทั�งหลายเหล่านั�น บรรดาที�
ราบลุ่ม ชาวเมืองทั�งปวงและสิ�ง
ที�งอกขึ� นมาบนแผ่นดิน

(EB) โยบ HE:O-M; สดด BHN:BM (EE) ปฐก BJ:BI; BH:E (EH) ลนต BI:E
(EN) ปฐก BH:J; สดด BIG:JH (EK) ปฐก BM:BG; ลก BG:JE (EG) ปฐก BO:EE
(EO) วว M:E; BO:M (EM) ปฐก O:B (JI) ปฐก BM:BG, BM (JB) ปฐก BK:E, H; JO:O-M
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หน้า 37 ปฐมกาล BM, EI

โมอับมาจนถึงทุกวันนี�
38 ส่วนน้องสาว เธอคลอดบุตร
ชายคนหนึ� งด้ วยและเรี ยกชื� อ
ของเขาว่า เบน-อัมมี เขาเป็น
บรรพบุรุษของคนอัมโมนมาจน
ถึงทุกวันนี�
อบัราฮมัหลอกลวงอาบีเมเลค

20
อับราฮัมเดินทางจาก
ที� นั� นไปยั งดิ นแดน

ทางใต้ อาศัยอยู่ระหว่างเมือง
คาเดชและเมืองชูร์ และอาศัย
อยู่ในเมืองเก-ราร์
2 อั บราฮั มบอกถึ งนางซาราห์
ภรรยาของตนว่า "นางเป็นน้อง
สาวของข้าพเจ้า" อาบีเมเลค
กษัตริย์แห่งเมืองเก-ราร์จึงใช้
คนมานาํนางซาราห์ไป
3แต่พระเจ้าเสด็จมาหาอาบี-
เมเลคทางพระสุบินในเวลากลาง
คืนและตรัสกับท่านว่า "ดูเถิด
เจ้าเป็นเหมือนคนตาย เพราะ
หญิงนั�นซึ�งเจ้านาํมา ด้วยว่านาง
เป็นภรรยาของผู้อื�นแล้ว"
4แต่อาบีเมเลคยังไม่ได้เข้าใกล้
นาง ท่านจึงทูลว่า "ข้าแต่องค์
พระผู้เป็นเจ้า พระองค์จะประ-
หารชนชาติที�ชอบธรรมด้วยหรือ
5 เขาบอกแก่ ข้ าพระองค์มิ ใช่
หรือว่า `นางเป็นน้องสาวของ
ข้าพเจ้า' และแม้แต่นางเองกว่็า
`เขาเป็นพี� ชายของข้าพเจ้า' ข้า
พระองค์กระทาํดังนี� ด้ วยจิตใจ

พวกเราตามธรรมเนียมของทั� ว
โลก
32 มาเถิด พวกเราจงให้บิดา
ของพวกเราดื� มเหล้าองุ่ น และ
พวกเราจะนอนกับท่าน เพื� อ
พวกเราจะสงวนเชื� อสายของ
บิดาพวกเรา"
33 ในคืนวันนั� นพวกเธอจึงให้
บิดาของพวกเธอดื� มเหล้าองุ่ น
บุตรสาวหัวปีเข้าไปนอนกับบิดา
ของเธอ และเขาไม่สังเกตว่าเธอ
มานอนด้วยเมื� อไรและเธอลุก
ขึ� นไปเมื�อไร
34 ต่อมาวันรุ่งขึ� นบุตรสาวหัวปี
พูดกับน้องสาวว่า "ดูเถิด เมื�อ
คืนนี� เราได้นอนกับบิดาของเรา
พวกเราจงให้ท่านดื� มเหล้าองุ่ น
ในคืนนี� อีก และเจ้าจงเข้าไป
นอนกับท่าน เพื� อพวกเราจะ
สงวนเชื� อสายของบิดาพวกเรา"
35 พวกเธอจึงให้บิดาของพวก
เธอดื� มเหล้าองุ่ นในคืนวันนั� น
ด้วย น้องสาวกล็ุกขึ� นไปนอนกับ
เขา และเขาไม่สังเกตว่าเธอมา
นอนด้วยเมื� อไรและเธอลุกขึ� น
ไปเมื�อไร
36 ดังนั� น บุตรสาวทั� งสองของ
โลทก็ตั� งครรภ์กับบิดาของพวก
เธอ
37 บุตรสาวหัวปีคลอดบุตรชาย
คนหนึ� งและเรียกชื� อของเขาว่า
โมอับ เขาเป็นบรรพบุรุษของคน

(JE) มก BE:BM (JG) กดว EN:B; พบญ E:M (JO) กดว EB:EH; พบญ E:BM
(B) ปฐก BE:M; BK:G, BH; BO:B; EB:E; EK:B, K (E) ปฐก BE:BB-BJ, BN; EK:G
(J) ปฐก EI:G; โยบ JJ:BN (H) ปฐก BO:EJ-EN; กดว BK:EE (N) B พกษ M:H
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หน้า 38ปฐมกาล EI

11 อับราฮัมทูลว่า "เพราะข้า
พระองค์ คิดว่าไม่มีความเกรง
กลัวพระเจ้าในสถานที�นี� เป็นแน่
พวกเขาจะฆ่าข้าพระองค์เพราะ
เห็นแก่ภรรยาของข้าพระองค์
12 ยิ� งกว่านั� นนางเป็นน้องสาว
ของข้าพระองค์จริงๆ นางเป็น
บุตรสาวของบิดาข้าพระองค์ แต่
ไม่ใช่บุตรสาวของมารดาข้าพระ
องค์ และนางได้มาเป็นภรรยา
ของข้าพระองค์
13 ต่อมาเมื� อพระเจ้าทรงโปรด
ให้ ข้าพระองค์ ต้องเร่ ร่อนจาก
บ้านบิดาของข้าพระองค์ ข้าพระ
องค์จึงพูดกับนางว่า `นี� เป็น
ความกรุณาซึ� งเจ้าจะสาํแดงต่อ
ข้าพเจ้า ในสถานที�ทุกๆแห่งที�
เราจะไปนั�นขอให้กล่าวถึงข้าพ-
เจ้าว่า เขาเป็นพี�ชายของดิฉัน'"
14 อาบีเมเลคจึงทรงนาํแกะ วัว
และทาสชายหญิง และประทาน
ให้แก่อับราฮัม แล้วทรงคืนซา-
ราห์ภรรยาของอับราฮัมให้ท่าน
ไป
15 แล้วอาบีเมเลคตรัสว่า "ดู
เถิด แผ่นดินของเราก็อยู่ ต่อ
หน้าเจ้า เจ้าจะอาศัยอยู่ที�ไหนก็
ได้ตามใจชอบ"
16 พระองค์ตรัสกับซาราห์ ว่ า
"ดูเถิด เราให้เงินหนึ� งพันแผ่น
แก่พี�ชายของเจ้า ดูเถิด พี�ชาย
จะคลุมตาเจ้าต่อหน้าทุกคนที�

อั นซื� อตรงและด้ วยมื อที� บริ -
สุทธิW "
6 พระเจ้ าตรั สกั บท่ านในพระ
สุบินว่า "แท้จริงเรารู้แล้วว่าเจ้า
กระทาํดังนี� ด้วยจิตใจอันซื�อตรง
เราจึงยับยั� งเจ้าไม่ให้ทาํบาปต่อ
เรา เหตุฉะนั�นเราไม่ยอมให้เจ้า
ถูกต้องนางนั�น
7ฉะนั� นบัดนี� จงคืนภรรยาให้แก่
ชายนั�นเพราะเขาเป็นผู้พยากรณ์
เขาจะอธิษฐานเพื� อเจ้าแล้วเจ้า
จะมีชีวิตอยู่ ถ้าเจ้าไม่คืนนางนั�น
เจ้าจงรู้ว่าเจ้าจะตายเป็นแน่ ทั�ง
เจ้าและทุกคนที�เป็นของเจ้า"
8 เหตุฉะนั� น อาบีเมเลคตื� น
บรรทมตั� งแต่เช้าตรู่ ทรงเรียก
บรรดาข้าราชการของท่าน และ
ทรงรับสั� งเรื�องทั�งหมดนี� ให้พวก
เขาฟัง และคนเหล่านั�นกก็ลัวยิ�ง
นัก

อาบีเมเลคคืนภรรยา
แก่อบัราฮมั

9 ดั งนั� นอาบี เมเลคทรงเรี ยก
อับราฮัมมาและตรัสกับท่านว่า
"เจ้ าได้กระทาํอะไรแก่พวกเรา
เราได้กระทาํผิดอะไรต่อเจ้า ที�
เจ้านาํบาปใหญ่โตมายังเราและ
ราชอาณาจักรของเรา เจ้าได้กระ
ทาํสิ�งซึ�งไม่ควรกระทาํแก่เรา"
10 อาบีเมเลคตรัสกับอับราฮัม
ว่า "เจ้าคิดอะไรเจ้าจึงได้กระทาํ
สิ�งนี� "

(K) ปฐก JB:G; JN:N; JM:M; อพย JH:EH (G) ปฐก E:BG; กดว BK:JE-JJ; B ซมอ G:N
(M) ปฐก EK:BI; JH:G; JM:M (BB) ปฐก BE:BE; EK:G; HE:BO (BE) ปฐก BB:EM
(BJ) ปฐก BE:B-M (BH) ปฐก BE:BK (BN) ปฐก BJ:M; JH:BI (BK) ปฐก EH:KN; EK:BB
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หน้า 39 ปฐมกาล EI, EB

ดังนั� น ทุกคนที� ได้ฟังจะพลอย
หัวเราะกับข้าพเจ้า"
7นางกล่าวอีกว่า "ใครจะพูด
กับอับราฮัมได้ว่า ซาราห์จะให้
ลูกอ่อนกินนม เพราะข้าพเจ้าก็
ได้ คลอดบุตรชายคนหนึ� งให้
ท่านเมื�อท่านชราแล้ว"
8 เด็กนั� นก็เติบโตขึ� นและหย่า
นมและอั บราฮั มจั ดการเลี� ยง
ใหญ่ในวันนั� นเมื� ออิสอั คหย่ า
นม

นางฮาการก์บัอิชมาเอล
ถูกไล่ออก

9 แต่ซาราห์ เห็นบุ ตรชายของ
ฮาการ์คนอียิปต์ซึ�งนางคลอดให้
อับราฮัม กาํลังหัวเราะเล่นอยู่
10 นางจึ งพู ดกั บอั บราฮั มว่ า
"ไล่ทาสหญิงคนนี� กับบุตรชาย
ของนางไปเสียเถิด เพราะว่า
บุตรชายของทาสหญิงคนนี� จะ
เป็นผู้ รับมรดกร่ วมกับอิ สอั ค
บุตรชายของข้าพเจ้าไม่ได้"
11 อับราฮัมกลุ้มใจมาก เพราะ
เรื�องบุตรชายของท่าน
12 แต่พระเจ้าตรัสกับอับราฮัม
ว่า "เจ้าอย่าโศกเศร้าในสายตา
ของเจ้าเพราะเรื�องเด็กนั�น และ
เพราะทาสหญิงของเจ้าเลย ทุก
สิ�งที�ซาราห์กล่าวกับเจ้า เจ้ากจ็ง
ฟังเสียงของนางเถิด เพราะเขา
จะเรียกเชื� อสายของเจ้าทางสาย
อิสอัค

อยู่กับเจ้าและคนทั�งปวง" นางก็
ถูกติเตียนด้วยถ้อยคาํเหล่านี�
17 เพราะฉะนั� น อับราฮัมก็
อธิษฐานต่อพระเจ้า พระเจ้าทรง
รักษาอาบีเมเลค และมเหสีของ
พระองค์และทาสหญิงให้หาย
และเขาเหล่านั�นกม็ีบุตร
18 เพราะว่ าพระเยโฮวาห์ ได้
ทรงปิดครรภ์สตรีในราชสาํนัก
ของอาบีเมเลคทุกคน เพราะ
เรื�องซาราห์ภรรยาอับราฮัม

การกําเนิดของอิสอคั

21
พระเยโฮวาห์ทรงเยี� ยม
ซาราห์ เหมื อนที� พระ

องค์ตรัสไว้ และพระเยโฮวาห์
ทรงกระทาํแก่ซาราห์ดังที� พระ
องค์ทรงตรัสไว้
2 เพราะซาราห์ตั� งครรภ์ และ
คลอดบุตรชายคนหนึ� งให้อับ-
ราฮัมเมื� อท่านชราตามเวลาซึ� ง
พระเจ้าได้ตรัสกับท่าน
3อับราฮัมตั� งชื� อบุตรชายที� เกิด
แก่ท่าน ผู้ซึ� งซาราห์คลอดให้
ท่านนั�นว่า อิสอัค
4แล้วอับราฮัมทาํพิธีเข้าสุหนัต
ให้แก่อิสอัคบุตรชายของตนเมื�อ
มีอายุแปดวัน ดังที�พระเจ้าทรง
บัญชาแก่ท่าน
5อับราฮัมมีอายุหนึ� งร้อยปีเมื� อ
อิสอัคบุตรชายเกิดแก่ท่าน
6นางซาราห์กล่าวว่า "พระเจ้า
ทรงกระทาํให้ ข้ าพเจ้ าหั วเราะ

(BG) ปฐก EB:E (BO) ปฐก BE:BG (B) ปฐก BG:BK (E) ปฐก BG:EB (J) ปฐก BG:BM
(H) ปฐก BG:BI, BE (N) ปฐก BG:B, BG (K) ปฐก BO:BJ (G) ปฐก BO:BB-BE
(M) ปฐก BK:B (BI) ปฐก EN:K (BB) ปฐก BG:BO (BE) รม M:G-O
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หน้า 40ปฐมกาล EB

จึงไปเติมนํ�าเต็มถุงหนังและให้
เดก็นั�นดื�ม
20 พระเจ้าทรงสถิตกับเด็กนั� น
เขาเติบโตขึ� น อาศัยอยู่ในถิ� น
ทุรกันดาร และเป็นนักธนู
21 เขาอาศัยอยู่ในถิ�นทุรกันดาร
แห่งปาราน มารดาก็หาภรรยา
คนหนึ� งจากประเทศอี ยิปต์ ให้
เขา

อบัราฮมัอาศยัอยู่ที�
เบเออรเ์ชบา

อบัราฮมัทําพนัธสญัญากบั
กษตัริยอ์าบีเมเลค

22 และต่อมาในคราวนั�น อาบี-
เมเลคและฟี โคล์ ผู้ บัญชาการ
ทหารของพระองค์ พูดกับอับ-
ราฮัมว่า "พระเจ้าทรงสถิตกับ
ท่านในทุกสิ�งที�ท่านกระทาํ
23 เพราะฉะนั� นบั ดนี� จงปฏิ -
ญาณในพระนามพระเจ้าให้แก่
เราที�นี� ว่า ท่านจะไม่ประพฤติ
การคดโกงต่อเรา หรือโอรสของ
เรา หรือต่อหลานของเรา แต่ดัง
ที� เราภักดีต่อท่าน ท่านจงภักดี
ต่อเราและต่อแผ่นดินซึ� งท่ าน
อาศัยอยู่นี� "
24 อับราฮัมก็ทูลว่า "ข้าพเจ้า
ยอมปฏิญาณ"
25 อับราฮัมก็ร้องทุกข์ต่ออาบี-
เมเลค เรื� องบ่อนํ�าที� ข้าราชการ
อาบีเมเลคยึดเอาไป
26 อาบีเมเลคตรัสว่า "เราไม่รู้

13 ส่วนบุตรชายของทาสหญิง
นั�น เราจะกระทาํให้เป็นชนชาติ
หนึ�งด้วย เพราะเขาเป็นเชื� อสาย
ของเจ้า"
14 อับราฮัมจึงลุกขึ� นแต่เช้ามืด
ให้ขนมปังและนํ�า หนึ� งถุ งหนั ง
แก่ฮาการ์ ใส่บ่าให้นางพร้อมกับ
เดก็นั�นแล้วส่งนางออกไป นางก็
จากไปและพเนจรไปในถิ� นทุร-
กันดารแห่งเบเออร์เชบา
15 และนํ�าในถุงหนังนั� นก็หมด
ไป นางกว็างเดก็นั�นไว้ใต้พุ่มไม้
แห่งหนึ�ง
16 แล้วนางก็ไปนั� งลงห่างออก
ไปตรงหน้าเดก็นั�น ประมาณเท่า
กับระยะลูกธนูตก เพราะนางพูด
ว่า "อย่าให้ข้าเห็นความตายของ
เด็กนั� นเลย" นางก็นั� งอยู่ตรง
หน้าเด็กนั�นแล้วตะเบ็งเสียงร้อง
ไห้
17 พระเจ้าทรงสดับเสียงร้อง
ของเด็กนั�น และทูตสวรรค์ของ
พระเจ้าจึงเรียกฮาการ์จากฟ้า
สวรรค์กล่าวกับนางว่า "ฮาการ์
เจ้าเป็นอะไรไป อย่ากลัวเลย
เพราะว่าพระเจ้าทรงสดับเสียง
ของเดก็ ณ ที�ที�เขาอยู่นั�นแล้ว
18 ลุกขึ� นอุ้ มเด็กนั�น เอามือจับ
เขาไว้ให้แน่น เพราะเราจะทาํให้
เขาเป็นชาติใหญ่ชาติหนึ�ง"
19 แล้วพระเจ้าทรงเบิกตาของ
นาง นางก็เห็นบ่อนํ�าแห่งหนึ� ง

(BJ) ปฐก BK:BI (BH) ยน O:JN (BG) ปฐก EE:BB; อพย J:G (BO) ปฐก BK:BI; EB:BJ
(BM) ปฐก J:G; กดว EE:JB (EI) ปฐก BK:BE; EO:BN; JM:E-J, EB (EB) ปฐก EH:H
(EE) ปฐก EI:E, BH; EK:EK, EO (EJ) ยชว E:BE; B ซมอ EH:EB (EN) ปฐก EK:BN, BO
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การถวายอิสอคัเป็น
เครื�องบูชาที�แผ่นดินโมริยาห์

22
และต่ อมาภายหลั ง
เห ตุ ก า ร ณ์ เ ห ล่ านี�

พระเจ้าทรงลองใจอับราฮัม และ
ตรัสกับท่านว่า "อับราฮัม" ท่าน
ทูลว่า "ดูเถิด ข้าพระองค์อยู่ที�นี�
พระเจ้าข้า"
2พระองค์ตรัสว่า "จงพาบุตร
ชายของเจ้าคืออิสอัค บุตรชาย
คนเดียวของเจ้าผู้ที� เจ้ารักไปยัง
แผ่นดินโมริยาห์ และถวายเขาที�
นั�นเป็นเครื�องเผาบูชา บนภูเขา
ลูกหนึ�งซึ�งเราจะบอกแก่เจ้า"
3อับราฮัมจึงลุกขึ� นแต่ เช้ ามืด
ผูกอานลาของท่าน พาคนใช้
หนุ่มไปกับท่านด้วยสองคนกับ
อิสอัคบุตรชายของท่าน ท่านตัด
ฟืนสาํหรับเครื� องเผาบูชา แล้ว
ลุ กขึ� นเดิ นทางไปยั งที� ซึ� งพระ
เจ้าทรงตรัสแก่ท่าน
4พอถึ งวันที� สามอับราฮัมเงย
หน้าขึ� นแลเห็นที�นั�นแต่ไกล
5อับราฮัมจึงพูดกับคนใช้หนุ่ม
ของท่านว่า "อยู่กับลาที�นี� เถิด
เรากับเด็กชายจะเดินไปนมัส-
การที� โน้น แล้วจะกลับมาพบ
เจ้า"
6อับราฮัมเอาฟืนสาํหรับเครื�อง
เผาบูชาใส่บ่าอิสอัคบุตรชายของ
ตน ถือไฟและมีดแล้วพ่อลูกไป
ด้วยกัน

ว่าใครทาํอย่างนี�  ทั� งท่านกม็ิได้
บอกเรา เราก็ยังไม่ได้ยินเรื� อง
จนวันนี� "
27 อับราฮัมจึงนาํแกะและวัวมา
ถวายแก่อาบีเมเลค ทั�งสองฝ่าย
กท็าํพันธสัญญากัน
28 อับราฮัมได้แยกลูกแกะตัว
เมียจากฝูงไว้ต่างหากเจด็ตัว
29 อาบีเมเลคตรัสถามอับราฮัม
ว่า "ลูกแกะตัวเมียเจด็ตัวที�ท่าน
แยกไว้ต่างหากนั� นหมายความ
ว่าอะไร"
30 ท่านทูลว่า "ขอพระองค์รับ
ลูกแกะตัวเมียเจ็ดตัวนี� จากมือ
ข้าพระองค์ เพื�อจะได้เป็นพยาน
แก่ข้าพระองค์ว่า ข้าพระองค์ได้
ขุดบ่อนํ�านี� "
31 เหตุฉะนี� ท่านจึงเรียกที� นั� น
ว่า เบเออร์เชบา เพราะว่าทั� ง
สองได้ปฏิญาณกันไว้
32 ทั� งสองกระทาํ พั นธสัญญา
กั นที� เบเออร์ เชบาดั งนี� แหละ
แล้วอาบีเมเลคและฟีโคล์ผู้บัญ-
ชาการทหารของพระองค์ได้ลุก
ขึ� นแล้วก็กลับไปยังแผ่นดินของ
ชาวฟีลิสเตีย
33 อับราฮัมปลูกต้นแทมริสก์ไว้
ที�เบเออร์เชบาและนมัสการออก
พระนามพระเยโฮวาห์พระเจ้า
นิรันดร์ที�นั�น
34 อับราฮัมอาศัยอยู่ ในแผ่น
ดินชาวฟีลิสเตียหลายวัน

(EG) ปฐก EK:JB; JB:HH; B ซมอ BO:J (EM) ปฐก JJ:O (JI) ปฐก JB:HO, NE
(JB) ปฐก EB:BH; EK:JJ (JJ) ปฐก H:EK; BE:O; BJ:H (B) พบญ O:E; B คร BI:BJ
(E) ปฐก O:EI; EE:BE, BK; JB:NH (N) ฮบ BB:BM (K) ยน BM:BG
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และดูเถิด ข้างหลังท่านมีแกะผู้
ตัวหนึ�ง เขาของมันติดอยู่ในพุ่ม
ไม้ทึบ อับราฮัมกไ็ปจับแกะผู้ตัว
นั� นมาถวายเป็นเครื� องเผาบูชา
แทนบุตรชายของท่าน
14 อับราฮัมจึงเรียกสถานที�นั� น
ว่า เยโฮวาห์ยิเรห์ อย่างที�เขาพูด
กันทุกวันนี� ว่า "ที�ภูเขาของพระ
เยโฮวาห์นั� น พระองค์ทรงทอด
พระเนตร"
15 ทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์
เรียกอับราฮัมครั� งที� สองมาจาก
ฟ้าสวรรค์
16 และตรัสว่า "พระเยโฮวาห์
ตรัสว่า เราปฏิญาณโดยตัวเรา
เองว่า เพราะเจ้ากระทาํอย่างนี�
และมิ ได้หวงบุตรชายของเจ้ า
คือบุตรชายคนเดียวของเจ้า
17 เราจะอวยพรเจ้าแน่ เราจะ
ทวีเชื� อสายของเจ้าให้มากขึ� น ดัง
ดวงดาวในท้องฟ้า และดังเม็ด
ทรายบนฝั� งทะเล เชื� อสาย
ของเจ้ าจะได้ประตู เมื องศัตรู
ของเจ้าเป็นกรรมสิทธิW
18 ประชาชาติทั� งหลายทั� วโลก
จะได้พรเพราะเชื� อสายของเจ้า
เพราะว่าเจ้าได้เชื� อฟังเสียงของ
เรา"
19 อับราฮัมจึงกลับไปหาคนใช้
หนุ่มของท่าน เขาก็ลุกขึ� นแล้ว
พากันกลับไปยังเมืองเบเออร์-
เชบา อับราฮัมกอ็าศัยอยู่ที�เบ-

7อิสอัคพูดกับอับราฮัมบิดาว่า
"บิดาเจ้าข้า" และท่านตอบว่า
"ลูกเอ๋ย พ่ออยู่ที�นี� " ลูกจึงว่า
"นี� ไฟและฟืน แต่ลูกแกะสาํ-
หรับเครื�องเผาบูชาอยู่ที�ไหน"
8อับราฮัมตอบว่า "ลูกเอ๋ย พระ
เจ้าจะทรงจัดหาลูกแกะสาํหรับ
พระองค์เองเป็นเครื�องเผาบูชา"
พ่อลูกทั� งสองก็เดินต่อไปด้วย
กัน
9 เขาทั� งสองมาถึงที� ซึ� งพระเจ้า
ตรัสบอกท่านไว้ อับราฮัมกส็ร้าง
แท่นบูชาที�นั�น เรียงฟืนเป็นระ-
เบียบ แล้วมัดอิสอัคบุตรชาย
วางไว้บนแท่นบูชาบนฟืน
10 แล้วอับบราฮัมก็ยื� นมือจับ
มีดจะฆ่าบุตรชาย
11 แต่ทูตสวรรค์ของพระเยโฮ-
วาห์เรียกท่านจากฟ้าสวรรค์ว่า
"อับราฮัม อับราฮัม" และท่าน
ตอบว่า "ข้าพระองค์อยู่ที�นี�  พระ
เจ้าข้า"
12 และพระองค์ตรัสว่า "อย่า
แตะต้องเดก็นั� นหรือกระทาํอะ-
ไรแก่เขาเลย เพราะบัดนี� เรารู้
แล้วว่าเจ้ายาํเกรงพระเจ้า ด้วย
เห็นว่า เจ้ามิได้หวงบุตรชายของ
เจ้า คือบุตรชายคนเดียวของเจ้า
จากเรา"

อบัราฮมัถวายแกะตวัผู ้
แทนอิสอคั

13 อับราฮัมเงยหน้าขึ� นมองดู

(O) อพย BE:J; ยน B:EM, JK (M) ฮบ BB:BG-BM; ยก E:EB (BB) ปฐก BK:G-BB
(BE) B ซมอ BN:EE (BJ) ปฐก EE:E, BK; EK:N; ยก E:EB-EE (BK) สดด BIN:M
(BG) ปฐก BJ:BK; BN:N; BG:BK (BO) ปฐก BE:J; BO:BO-BM (BM) ปฐก EB:JB
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ท่านเป็นสุสาน เพื� อข้าพเจ้าจะ
ได้ฝังผู้ ตายของข้าพเจ้าให้พ้น
สายตาไป"
5ลูกหลานของเฮทตอบอับรา-
ฮัมว่า
6"นายเจ้าข้า โปรดฟังพวกเรา
ท่ านเป็ นเจ้ านายจากพระเจ้ า
ท่ามกลางเรา ขอให้ฝังผู้ตาย
ของท่านในอุโมงค์ฝังศพที� ดีที�
สุดของเราเถิด ไม่มีผู้ใดในพวก
เราที� จะหวงสุสานของเขาไว้ไม่
ให้ท่าน หรือขัดขวางท่านมิให้
ฝังผู้ตายของท่าน"
7อับราฮัมก็ลุกขึ� นกราบลงต่อ
หน้าลูกหลานของเฮทชาวแผ่น
ดินนั�น
8และพูดกับพวกเขาว่า "ถ้า
ท่านยินยอมให้ข้าพเจ้าฝังผู้ตาย
ของข้าพเจ้าให้พ้นสายตาไปแล้ว
ขอฟังข้าพเจ้าเถิด และวิงวอน
เอโฟรนบุ ตรชายโศหาร์ เพื� อ
ข้าพเจ้า
9ขอให้เขาให้ถํ�ามัคเป-ลาห์ ซึ�ง
เขาถือกรรมสิทธิW นั� นแก่ข้าพเจ้า
มันอยู่ที�ปลายนาของเขา ขอให้
เขาขายให้ข้าพเจ้าเต็มตามราคา
ให้เป็นกรรมสิทธิW สาํหรับใช้เป็น
สุสานท่ามกลางหมู่พวกท่าน"
10 ฝ่ายเอโฟรนอาศัยอยู่ท่าม-
กลางลูกหลานของเฮท เอโฟรน
คนฮิตไทต์ จึงตอบอับราฮัมให้
บรรดาลูกหลานของเฮทผู้ที� เข้า

เออร์เชบา
20 และต่ อมาภายหลั งเหตุ -
การณ์เหล่านี�  มีคนมาบอกอับ-
ราฮัมว่า "ดูเถิด มิลคาห์บังเกิด
บุตรให้แก่นาโฮร์ น้องชายของ
ท่านด้วยแล้ว
21 คือฮูสบุตรหัวปี บูสน้องชาย
ของเขา เคมูเอลบิดาของอารัม
22 เคเสด ฮาโซ ปิลดาช ยิด-
ลาฟ และเบธูเอล"
23 เบธู เอลให้กาํเนิ ดบุตรสาว
ชื� อเรเบคาห์ ทั� งแปดนี� มิลคาห์
บังเกิดให้นาโฮร์ น้องชายของ
อับราฮัม
24 และภรรยาน้อยของเขาที� ชื� อ
เรอูมาห์ กไ็ด้บังเกิดเตบาห์ กา-
ฮัม ทาหาช และมาอาคาห์

นางซาราหสิ์� นชีวิต
แลว้ถูกฝังไว้

23
ซาราห์มีอายุหนึ� งร้อย
ยี� สิบเจ็ดปี ซาราห์มี

ชีวิตถึงอายุนี�
2 แล้วซาราห์ก็สิ� นชี วิตที� เมือง
คีริยาทอารบา คือเมืองเฮโบรน
ในแผ่นดินคานาอัน อับราฮัมไว้
ทุกข์ให้ซาราห์และร้องไห้คิดถึง
นาง
3อับราฮัมยืนขึ� นหน้าศพพูดกับ
ลูกหลานของเฮทว่า
4"ข้าพเจ้าเป็นคนต่างด้าวและ
เป็นคนมาอาศัยอยู่ ท่ ามกลาง
ท่าน ขอท่านให้ที�ดินท่ามกลาง

(EI) ปฐก BB:EM; EH:BN (EB) โยบ B:B; JE:E (EJ) ปฐก EH:BN
(E) ปฐก BJ:BO; EJ:BM (J) ปฐก BI:BN; BN:EI (H) ปฐก BG:O; ลนต EN:EJ
(K) ปฐก BJ:E; BH:BH; EH:JN (M) ปฐก EN:M (BI) ปฐก EJ:BO; JH:EI, EH; นรธ H:B
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ซึ� งอยู่ในนาตลอดทั�วบริเวณนั� น
จึงได้ขาย
18 ให้ แก่ อั บราฮั มเป็ นกรรม
สิทธิW ต่อหน้าลูกหลานของเฮท
คือต่อหน้าบรรดาผู้ ที� เข้ าไปที�
ประตูเมืองของเขา
19 ต่อมาอับราฮัมก็ฝังศพนาง
ซาราห์ภรรยาของตน ในถํ�าที�นา
มัคเป-ลาห์หน้ามัมเร คือเมือง
เฮโบรน ในแผ่นดินคานาอัน
20 นาและถํ�า ซึ� งอยู่ ในนั� นลู ก
หลานของเฮทยอมขายให้ แก่
อับราฮัมเป็นกรรมสิทธิW เพื� อใช้
เป็นสุสาน

อบัราฮมัส่งเอลีเยเซอร์
ไปหาเจ้าสาวสําหรบัอิสอคั

24
ฝ่ ายอั บรา ฮั มก็ ชรา
แล้ว มีอายุมากทีเดียว

และพระเยโฮวาห์ทรงอวยพระ
พรอับราฮัมทุกประการ
2อับราฮัมพูดกับคนใช้ของท่าน
ที�มีอาวุโสที�สุดในบ้าน  ผู้ดูแล
ทรัพย์สมบัติ ทุกอย่างของท่าน
ว่า "เอามือเจ้าวางไว้ใต้ขาอ่อน
ของเรา
3แล้ วเราจะให้ เจ้ าปฏิญาณใน
พระนามพระเยโฮวาห์พระเจ้า
แห่งฟ้าสวรรค์และพระเจ้าแห่ง
แผ่นดินโลกว่า เจ้าจะไม่หา
ภรรยาให้ บุตรชายของเราจาก
บุตรสาวของคนคานาอัน ที� เรา
อาศัยอยู่ท่ามกลางเขานี�

ไปที�ประตูเมืองของเขาฟังว่า
11 "อย่าเลย นายเจ้าข้า โปรด
ฟังข้าพเจ้า ข้าพเจ้าให้นานั�นแก่
ท่านและให้ถํ�าที�อยู่ในนานั� นแก่
ท่าน ด้วยข้าพเจ้าให้แก่ท่าน
ต่อหน้าลูกหลานประชาชนของ
ข้าพเจ้า ขอเชิญฝังผู้ตายของ
ท่านเถิด"
12 อับราฮัมก็กราบลงต่อหน้า
ชาวแผ่นดินนั�น
13 และท่ านพูดกับเอโฟรนให้
ชาวแผ่นดินนั�นฟังว่า   "แต่ถ้า
ท่านยินยอมให้แล้ว ขอฟังข้าพ-
เจ้า ข้าพเจ้าจะจ่ายค่านานั�น ขอ
รับเงินจากข้าพเจ้าเถิด และ
ข้าพเจ้าจะได้ฝังผู้ตายของข้าพ-
เจ้าที�นั�น"
14 เอโฟรนตอบอับราฮัมว่า
15 "นายเจ้าข้า ขอฟังข้าพเจ้า
เถิด ที�ดินแปลงนี� มีราคาเป็นเงิน
สี� ร้อยเชเขล สาํหรับท่านกับ
ข้าพเจ้ากไ็ม่เท่าไร ฝังผู้ตายของ
ท่านเถิด"
16 อับราฮัมกฟั็งคาํของเอโฟรน
แล้วอับราฮัมกชั็� งเงินให้เอโฟรน
ตามจาํ นวนที� เขาบอกให้ ลู ก
หลานของเฮทฟังแล้ว คือเงินสี�
ร้ อยเชเขลตามนํ�า หนั กที� พวก
พ่อค้าใช้กันในเวลานั�น
17 นาของเอโฟรนในมั คเป-
ลาห์ ซึ� งอยู่หน้ามัมเร มีนากับ
ถํ�าซึ�งอยู่ในนั�น และต้นไม้ทั�งสิ� น

(BB) E ซมอ EH:EB-EH (BN) อพย JI:BJ; อสค HN:BE (BK) E ซมอ BH:EK; ยรม JE:M
(BG) ปฐก EN:M; HM:EM-JE; NI:BJ (B) ปฐก BE:E; BJ:E; BO:BB; EB:N; EH:JN
(E) ปฐก BN:E; EH:BI; JM:H-K; HG:HM (J) ปฐก BH:BM, EE; EK:JN; EO:E
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ข้าวของทั� งสิ� นของนายเขาอยู่ใน
อาํนาจของเขา เขาลุกขึ� นไปยัง
เมโสโปเตเมีย ถึงเมืองของนา-
โฮร์
11 เขาให้อูฐคุกเข่าลงที� ริมบ่อ
นํ�า ข้างนอกเมืองเวลาเย็น ซึ� ง
เป็นเวลาที�ผู้หญิงออกมาตักนํ�า
12 เขาอธิษฐานว่า "โอ ข้าแต่
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของอับรา-
ฮัมนายของข้าพระองค์ ขอทรง
ประทานความสาํเร็จแก่ ข้าพระ
องค์ในวันนี�  และขอทรงสาํแดง
ความเมตตาแก่ อั บราฮั มนาย
ของข้าพระองค์
13 ดูเถิด ข้าพระองค์กาํลัง
ยืนอยู่ที� ริมบ่อนํ�า และบรรดา
บุตรสาวของชาวเมื องนี� กาํลั ง
ออกมาตักนํ�า
14 ขอให้หญิงสาวคนที� ข้าพระ
องค์จะพูดกับนางว่า `โปรดลด
เหยือกของนางลงให้ข้าพเจ้าดื�ม
นํ�า' และนางนั�นจะว่า `เชิญดื�ม
เถิดและข้าพเจ้าจะให้นํ�าอูฐของ
ท่านกินด้วย' ให้คนนั�นเป็นคน
ที� พระองค์ทรงกาํหนดสาํหรับ
อิสอัค ผู้ รับใช้ของพระองค์
อย่างนี� ข้าพระองค์จะทราบได้ว่า
พระองค์ทรงสาํแดงความเมตตา
แก่นายของข้าพระองค์"

พระเจ้าส่งนาํเอลีเยเซอร์
ใหพ้บกบัเรเบคาห์

15 และต่อมาเมื� อเขาอธิษฐาน

4 แต่ เจ้ าจะไปยั งประเทศและ
หมู่ ญาติของเราเพื� อหาภรรยา
คนหนึ� งให้ แก่ อิ สอั คบุตรชาย
ของเรา"
5คนใช้ก็เรียนท่านว่า "หากว่า
หญิงนั�นจะไม่เตม็ใจมากับข้าพ-
เจ้ายังแผ่นดินนี�  ถ้าเช่นนั� น
ข้าพเจ้ ามิ ต้องนาํบุตรชายของ
ท่านกลับไปยังแผ่นดินซึ� งท่าน
จากมานั�นหรือ"
6อับราฮัมพูดกับเขาว่า "ระวัง
อย่าพาบุตรชายของเรากลับไปที�
นั�นอีก
7พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งฟ้า
สวรรค์ ผู้ทรงนาํเรามาจากบ้าน
บิดาเรา และจากแผ่นดินแห่ง
ญาติของเรา พระองค์ตรัสกับ
เราและทรงปฏิญาณกับเราว่ า
`เราจะมอบแผ่นดินนี� ให้แก่เชื� อ
สายของเจ้า' พระองค์จะทรงใช้
ทูตสวรรค์ของพระองค์ไปข้าง
หน้าเจ้า เจ้าจงหาภรรยาคนหนึ�ง
ให้บุตรชายของเราจากที�นั�น
8ถ้าหญิงนั�นไม่เต็มใจมากับเจ้า
เจ้าก็จะพ้นจากคาํปฏิญาณของ
เรานี�  แต่เจ้าอย่าพาบุตรชายของ
เรากลับไปที�นั�นกแ็ล้วกัน"
9คนใช้ จึงเอามือของเขาวางใต้
ขาอ่อนของอับราฮัมนายของตน
และปฏิญาณต่อท่านตามเรื�องนี�
10 คนใช้นาํอู ฐสิบตั วของนาย
มาแล้วออกเดินทางไป ด้วยว่า

(H) ปฐก BE:B; EO:E; ฮบ BB:BN (G) ปฐก BE:B, G; BJ:BN; BN:BO; BK:G; BG:O
(BI) ปฐก BB:JB-JE; EE:EI (BB) อพย E:BK; B ซมอ M:BB (BE) ปฐก EH:EG, HE, HO
(BJ) ปฐก EH:HJ; อพย E:BK (BH) วนฉ K:BG, JG; B ซมอ BH:BI (BN) ปฐก EE:EI
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23 และพูดว่า "ขอบอกข้าพเจ้า
ว่านางเป็นบุตรสาวของใคร ใน
บ้านบิดาของนางนั� นมีที� ให้พวก
เราพักอาศัยบ้างไหม"
24 นางตอบเขาว่า "ข้าพเจ้าเป็น
บุตรสาวของเบธูเอล บุตรชาย
ของนางมิลคาห์ซึ� งนางบังเกิด
ให้กับนาโฮร์"
25 นางพูดเสริมว่า "เรามีทั� ง
ฟางและเสบียงพอ และมีที� ให้
พักด้วย"
26 ชายนั� นก็ก้มศีรษะลงนมัส-
การพระเยโฮวาห์
27 และอธิษฐานว่า "สรรเสริญ
แด่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของ
อับราฮัมนายของข้าพระองค์ ผู้
มิได้ทรงทอดทิ� งความกรุณาและ
ความจริงของพระองค์ ต่อนาย
ส่วนข้าพระองค์นั�นพระเยโฮวาห์
ทรงนาํมาตามทางจนถึงบ้านหมู่
ญาติของนายข้าพระองค์"
28 แล้วหญิงสาวนั�นก็วิ� งไปบอก
คนในครอบครัวของมารดาถึ ง
เรื�องเหล่านี�
29 เรเบคาห์มีพี� ชายคนหนึ� งชื� อ
ลาบัน ลาบันวิ�งไปหาชายคนนั�น
ที�บ่อนํ�า
30 และต่อมา เมื� อท่านเห็น
แหวนและกาํไลที� ข้อมือน้องสาว
และเมื� อท่ านได้ ยินคาํของเร-
เบคาห์น้องสาวว่า "ชายนั� นพูด
กับข้าพเจ้าอย่างนี� " ท่านกไ็ปหา

ยังไม่ทันเสรจ็ ดูเถิด เรเบคาห์
ผู้ที� เกิดแก่เบธูเอลบุตรชายของ
นางมิ ลคาห์ภรรยาของนาโฮร์
น้องชายของอับราฮัม กแ็บกไห
นํ�าของนางเดินออกมา
16 หญิงสาวนั� นงามมาก เป็น
พรหมจารี ยั งไม่มีชายใดสมสู่
นาง นางก็ลงไปที� บ่อนํ�า เติม
นํ�าเตม็ไหนํ�าแล้วกขึ็� นมา
17 คนใช้นั� นก็วิ� งไปต้อนรับนาง
แล้วพูดว่า "ขอนํ�าจากไหนํ�าของ
นางให้ข้าพเจ้าดื�มสักหน่อย"
18 นางตอบว่า "นายเจ้าข้า เชิญ
ดื�มเถิด" แล้วนางก็รีบลดไหนํ�า
ของนางลงมาถือไว้แล้วให้ เขา
ดื�ม
19 เมื�อให้เขาดื�มเสรจ็แล้ว นาง
จึงว่า "ข้าพเจ้าจะตักนํ�าให้อูฐ
ของท่านกินจนอิ�มด้วย"
20 นางรี บเทนํ�า ในไหนํ�า ของ
นางใส่รางแล้ววิ� งไปตักนํ�าที� บ่อ
อีก นางตักนํ�าให้อูฐทั�งหมดของ
เขา
21 ชายนั�นเพ่งดูนางเงียบๆเพื�อ
ตรึกตรองดูว่าพระเยโฮวาห์ทรง
ให้การเดินทางของตนบังเกิดผล
หรือไม่
22 และต่อมาเมื�ออูฐกินนํ�าเสร็จ
แล้ว ชายนั� นก็ให้แหวนทองคาํ
หนักครึ� งเชเขล และกาํไลสาํ-
หรับข้อมือนางคู่หนึ� งทองหนัก
สิบเชเขล

(BK) ปฐก BE:BB; EK:G; EM:BG (BO) ปฐก EH:BH; B ปต J:O (EB) ปฐก EH:BE-BH
(EE) ปฐก EH:HG; อพย JE:E-J (EH) ปฐก EE:EJ;EH:BN (EK) ปฐก EH:HO, NE
(EG) ปฐก EH:BE, HE, HO; EH:EB, HO; JE:BI; อพย BO:BI; นรธ H:BH (EM) ปฐก EM:N

 01_gen.pub 
 page 46

 Friday, September 6, 2019 11:24 



หน้า 47 ปฐมกาล EH

37 นายให้ ข้าพเจ้าปฏิญาณว่า
`เจ้าอย่าหาภรรยาให้แก่บุตรชาย
ของเราจากบุตรสาวของคนคา-
นาอัน ซึ� งเราอาศัยอยู่ในแผ่น
ดินของเขานี�
38 แต่เจ้าจงไปยังบ้านบิดาของ
เรา และไปยังหมู่ญาติของเรา
และหาภรรยาคนหนึ�งให้แก่บุตร
ชายของเรา'
39 ข้าพเจ้าพูดกับนายว่า `หญิง
นั�นอาจจะไม่ยอมมากับข้าพเจ้า'
40 แต่ ท่ านพู ดกับข้ าพเจ้ าว่ า
`พระเยโฮวาห์ผู้ซึ� งเราดาํเนินอยู่
ต่อพระองค์จะทรงใช้ทูตสวรรค์
ของพระองค์ไปกับเจ้า และให้
ทางของเจ้าบังเกิดผล และเจ้า
จะหาภรรยาคนหนึ� งให้บุตรชาย
ของเราจากหมู่ญาติของเรา และ
จากบ้านบิดาของเรา
41 แล้ วเจ้ าจะพ้นจากคาํปฏิ-
ญาณของเรา เมื� อเจ้ามาถึงหมู่
ญาติของเราแล้ว ถ้าเขาไม่ยอม
ให้หญิงนั�น เจ้ากพ้็นจากคาํปฏิ-
ญาณของเรา'
42 วันนี� ข้าพเจ้ามาถึงบ่อนํ�าและ
ทูลว่า `โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์
พระเจ้าของอับราฮัมนายของข้า
พระองค์ ถ้าบัดนี� พระองค์ทรง
โปรดให้ทางที� ข้าพระองค์ไปนั� น
เกิดผล
43 ดูเถิด ข้าพระองค์กาํลัง
ยืนอยู่ที� บ่อนํ�า และต่อมาเมื� อ

ชายนั�น และดูเถิด เขากาํลังยืน
อยู่กับอูฐที�บ่อนํ�า
31 ท่านพูดว่า "ข้าแต่ท่านผู้รับ
พระพรของพระเยโฮวาห์ เชิญ
เข้ามาเถิด ท่านยืนอยู่ข้างนอก
ทาํไม เพราะข้าพเจ้าเตรียมบ้าน
และเตรียมที�สาํหรับอูฐแล้ว"
32 ชายนั�นจึงเข้าไปในบ้าน ลา-
บันก็แก้อูฐของเขา ให้ฟางและ
อาหารสาํหรับอูฐ ให้นํ�าล้างเท้า
เขาและคนที�มากับเขา
33 แล้ วจั ดอาหารมาเลี� ยงเขา
แต่เขาว่า "ข้าพเจ้าจะไม่รับประ
ทาน จนกว่าข้าพเจ้าจะพูดถึง
ธุระที� ข้าพเจ้าได้ รับมอบหมาย
มานั�นให้ท่านฟังเสียก่อน" ลา-
บันกว่็า "เชิญพูดเถิด"
เอลีเยเซอรเ์ล่าถึงธุระของเขา

ใหล้าบนัฟัง
34 เขาจึงพูดว่า "ข้าพเจ้าเป็น
คนใช้ของอับราฮัม
35 พระเยโฮวาห์ทรงอวยพระ
พรแก่นายข้าพเจ้าอย่างมากมาย
ท่านก็เจริญขึ� น และพระองค์
ทรงประทานฝูงแพะแกะ และฝูง
วัว เงินและทอง คนใช้ชายหญิง
อูฐและลา
36 และนางซาราห์ภรรยานาย
ข้าพเจ้าได้ บั งเกิดบุตรชายคน
หนึ� งให้แก่นายเมื� อนางแก่แล้ว
และนายก็ยกทรัพย์สมบัติ ทั� ง
หมดให้บุตร

(JB) ปฐก EK:EM (JE) ปฐก BM:E (JJ) โยบ EJ:BE (JN) ปฐก BJ:E; EH:B
(JK) ปฐก EB:B-G, BI; EN:N (JG) ปฐก EH:E-H (JO) ปฐก EH:H (JM) ปฐก EH:N
(HI) ปฐก N:EE, EH (HB) ปฐก EH:O (HE) ปฐก EH:BE (HJ) ปฐก EH:BJ
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ทรงนาํข้าพเจ้ามาตามทางที� ถูก
เพื�อหาบุตรสาวของน้องชายนาย
ให้บุตรชายของนาย
49 บัดนี� ถ้าท่านยอมแสดงความ
เมตตาและจริงใจต่อนายข้าพ-
เจ้าแล้ว ขอกรุณาบอกข้าพเจ้า
ถ้ ามิ ฉะนั� นก็ขอบอกข้ าพเจ้ า
เพื� อข้ าพเจ้ าจะหั นไปทางขวา
หรือซ้าย"

นางเรเบคาหไ์ปจาก
ลาบนักบัเบธูเอล

50 ลาบันและเบธูเอลจึงตอบว่า
"สิ�งนี� มาจากพระเยโฮวาห์ เราจะ
พูดดีหรือร้ายกับท่านกไ็ม่ได้
51 ดูเถิด เรเบคาห์กอ็ยู่ต่อหน้า
ท่าน พานางไปเถิด และให้นาง
เป็นภรรยาบุตรชายนายของท่าน
ดังที�พระเยโฮวาห์ตรัสแล้ว"
52 และต่อมา เมื� อคนใช้ของ
อับราฮัมได้ยินถ้อยคาํของท่าน
ทั� งสอง ก็กราบลงถึงดินนมัส-
การพระเยโฮวาห์
53 แล้วคนใช้กน็าํเอาเครื�องเงิน
และเครื�องทอง พร้อมกับเสื� อผ้า
มอบให้แก่เรเบคาห์ เขายังมอบ
ของอั นมี ค่ าให้ แก่ พี� ชายและ
มารดาของนางด้วย
54 แล้ วพวกเขาก็ รั บประทาน
และดื� ม คือเขากับคนที�มากับ
เขา และค้างคืนที�นั�น และพวก
เขาลุกขึ� นในเวลาเช้า คนใช้นั�นก็
กล่าวว่า "ขอให้ข้าพเจ้ากลับไป

สาวพรหมจารี ออกมาตั กนํ�า
และข้าพระองค์พูดกับนางด้วย
ว่า "ขอนํ�าให้ข้าพเจ้าดื�มจากไห
นํ�าของนางสักหน่อย"
44 และนางจะตอบข้าพระองค์
ว่า "เชิญดื�มเถิด และข้าพเจ้าจะ
ตักนํ�าให้อูฐของท่านด้วย" ให้ผู้
นั� นเป็นหญิงที�พระเยโฮวาห์ทรง
กาํหนดตั วไว้สาํหรับบุตรชาย
ของนายข้าพระองค์'
45 เมื� อข้าพเจ้าอธิษฐานในใจ
ไม่ทันขาดคาํ ดูเถิด นางเรเบ-
คาห์แบกไหนํ�าของนางเดินออก
มา นางลงไปตักนํ�าที� บ่อนํ�า
ข้าพเจ้าพูดกับนางว่า `ขอนํ�า
ให้ข้าพเจ้าดื�มหน่อย'
46 นางก็รีบลดไหนํ�าจากบ่าของ
นางและว่า `เชิญดื� มเถิด แล้ว
ข้าพเจ้าจะให้นํ�าแก่อูฐของท่าน
ด้วย' ข้าพเจ้าจึงดื�ม และนางก็
ตักนํ�าให้อูฐกินด้วย
47 แล้วข้าพเจ้าถามนางว่า `นาง
เป็นบุตรสาวของใคร' นางตอบ
ว่า `เป็นบุตรสาวของเบธูเอล
บุตรชายของนาโฮร์ ซึ�งนางมิล-
คาห์กาํเนิดให้แก่เขา' ข้าพเจ้า
จึงใส่แหวนที� จมูกของนางแล้ว
สวมกาํไลที�ข้อมือนาง
48 แล้ วข้ าพเจ้ าก็ ก้ มศีรษะลง
นมัสการพระเยโฮวาห์ และถวาย
สรรเสริญแด่พระเยโฮวาห์พระ
เจ้าของอับราฮัมนายข้าพเจ้า ผู้

(HN) ปฐก EH:BN; B ซมอ B:BJ (HO) ปฐก EE:EJ; EH:EK-EG, NE; สดด JE:O; HO:BH
(HM) ปฐก HG:EM; ยชว E:BH (NI) ปฐก JB:EH,EM; สดด BBO:EJ (NB) ปฐก EI:BN
(NE) ปฐก EH:EK, HO (NJ) ปฐก EH:BI, EE; อพย J:EE (NH) ปฐก EH:NK, NM; JI:EN
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62 ฝ่ายอิสอัคมาจากบ่อนํ�าลา-
ไฮรอย เพราะท่านไปอาศัยอยู่
ทางใต้
63 เวลาเยน็อิสอัคออกไปตรึก-
ตรองที� ทุ่ งนาและท่านก็เงยหน้า
ขึ� นมองไป และดูเถิด มีอูฐเดิน
มา
64 เรเบคาห์เงยหน้าขึ� น เมื�อแล
เห็นอิสอัคนางกล็งจากอูฐ
65 เพราะนางได้ พูดกั บคนใช้
นั� นว่า "ชายคนโน้นที�กาํลังเดิน
ผ่านทุ่ งนามาหาเรานั� นคือใคร"
คนใช้นั� นตอบว่า "นายของ
ข้าพเจ้าเอง" นางจึงหยิบผ้าคลุม
หน้ามาคลุม
66 คนใช้ บอกให้อิ สอั คทราบ
ทุกอย่างที�เขาได้กระทาํไป
67 อิ สอั คก็ พานางเข้ ามาใน
เต็นท์ของนางซาราห์มารดาของ
ท่านและรับเรเบคาห์ไว้ นางก็
เป็นภรรยาของท่าน และท่านก็
รักนาง อิสอัคก็ได้รับความ
ปลอบประโลมภายหลังที�มารดา
ของท่านสิ� นชีวิตแล้ว

บุตรชายของอบัราฮมั
กบัเคทูราห์

25
อับราฮัมได้ภรรยาอีก
คนหนึ�งชื�อเคทูราห์

2นางก็คลอดบุตรให้แก่ท่านชื�อ
ศิมราน โยกชาน เมดาน มีเดียน
อิชบากและชูอาห์
3โยกชานให้กาํเนิดบุตรชื� อเช-

หานายข้าพเจ้าเถิด"
55 พี� ชายและมารดาของนางว่า
"ขอให้ หญิ งสาวอยู่ กั บเราสั ก
หน่อยก่อน อย่างน้อยสักสิบวัน
แล้วนางจะไปกไ็ด้"
56 แต่ชายนั� นพูดกับพวกเขาว่า
"อย่าหน่วงข้าพเจ้าไว้เลย เพราะ
พระเยโฮวาห์ ทรงให้ ทางของ
ข้าพเจ้าเกิดผลแล้ว ขอให้ข้าพ-
เจ้าออกเดินทางเพื� อข้าพเจ้าจะ
ได้กลับไปหานายข้าพเจ้า"
57 พวกเขาว่า "เราจะเรียกหญิง
สาวมาถามดู"
58 พวกเขาก็เรียกเรเบคาห์มา
หา และพูดกับนางว่า "เจ้าจะไป
กับชายคนนี� หรือไม่" นางตอบ
ว่า "ข้าพเจ้าจะไป"
59 พวกเขาจึงส่งเรเบคาห์น้อง
สาวกับพี� เลี� ยงของนางไปพร้อม
กับคนใช้ของอับราฮัม และคน
ของเขา
60 พวกเขาอวยพรเรเบคาห์
และกล่าวแก่นางว่า "น้องสาว
เอ๋ย ขอให้เจ้าเป็นมารดาคนนับ
แสนนับล้าน และขอให้เชื� อสาย
ของเจ้าได้ประตูเมืองของคนที�
เกลียดชังเจ้าเป็นกรรมสิทธิW "

อิสอคัพบและ
แต่งงานกบัเรเบคาห์

61 แล้วเรเบคาห์และเหล่าสาว
ใช้ของนางก็ขึ� นอูฐไปกับชายนั�น
คนใช้กพ็าเรเบคาห์ไป

(NM) ปฐก JN:O (KI) ปฐก BG:K; EE:BG; EO:BH (KE) ปฐก EN:BB
(KJ) ยชว B:O; สดด B:E; GG:BE; BBM:BN, EG, HO; BHJ:N; BHN:N (KH) ยชว BN:BO
(KG) ปฐก EJ:B-E; EN:EI; EM:EI; JO:BE (B) B พศด B:JE-JJ (E) B พศด B:JE-JJ
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ราฮัมไว้ที� นั� น อยู่กับซาราห์
ภรรยาของท่าน
11 และต่อมาหลังจากที� อับรา-
ฮัมสิ� นชีวิตแล้ว พระเจ้าทรงอวย
พระพรแก่อิ สอัคบุตรชายของ
ท่าน อิสอัคอาศัยอยู่ ริมบ่อนํ�า
ลาไฮรอย

เชื� อสายของอิชมาเอล
12 ต่อไปนี� เป็นพงศ์พันธุ์ ของ
อิชมาเอล บุตรชายของอับราฮัม
ซึ� งนางฮาการ์คนอี ยิปต์สาวใช้
ของนางซาราห์กาํเนิดให้แก่อับ-
ราฮัม
13 ต่อไปนี� เป็นชื� อบรรดาบุตร
ชายของอิชมาเอล ตามชื�อ ตาม
พงศ์พันธุ์ คือเนบาโยธเป็นบุตร
หัวปีของอิชมาเอล เคดาร์ อัด-
บีเอล มิบสัม
14 มิชมา ดูมาห์ มัสสา
15 ฮาดาร์ เทมา เยทูร์ นาฟิช
และเคเดมาห์
16 คนเหล่านี� เป็นบุตรชายของ
อิชมาเอล ชื� อเหล่านี� เป็นชื� อ
ของพวกเขาตามเมือง และตาม
ค่ายของเขา เจ้านายสิบสองคน
ตามตระกูลของเขา
17 อายุแห่งชี วิตของอิชมาเอล
คือหนึ� งร้อยสามสิบเจ็ดปี ท่าน
สิ� นลมหายใจและถูกรวบรวมไว้
กับบรรพบุรุษของท่าน
18 พวกเขาอาศัยอยู่ตั� งแต่เมือง
ฮาวิลาห์จนถึงเมืองชูร์ ซึ� งอยู่

บาและเดดาน บุตรชายของเด-
ดาน คืออัสชูริม เลทูชิมและเล-
อุมมิม
4บุตรชายของมีเดียนคือ เอ-
ฟาห์ เอเฟอร์ ฮาโนค อาบีดา
และเอลดาอาห์ ทั� งหมดนี� เป็น
ลูกหลานของนางเคทูราห์
5อับราฮัมได้มอบทรัพย์สมบัติ
ทั�งหมดแก่อิสอัค
6 แต่อั บราฮัมให้ ของขวัญแก่
บุตรชายทั� งหลายของพวกภรร-
ยาน้อยของท่าน และให้พวกเขา
แยกไปจากอิสอัคบุตรชายของ
ท่าน ไปทางทิศตะวันออกยัง
ประเทศตะวันออก เมื�อท่านยัง
มีชีวิตอยู่

อบัราฮมัสิ� นชีวิต
เมื�ออายุ <=> ปี

และถูกฝังไวก้บันางซาราห์
7อายุแห่งชีวิตของอับราฮัม คือ
หนึ�งร้อยเจด็สิบห้าปี
8อับราฮัมสิ� นลมหายใจเมื� อแก่
หง่อมแล้ว และเป็นคนชรามี
อายุมาก และถูกรวบรวมไว้กับ
บรรพบุรุษของท่าน
9อิสอัคและอิชมาเอลบุตรชาย
ของท่านก็ฝังท่านไว้ในถํ�ามัค-
เป-ลาห์ ในนาของเอโฟรนบุตร
ชายของโศหาร์คนฮิตไทต์ซึ� งอยู่
หน้ามัมเร
10 เป็นนาที�อับราฮัมซื� อมาจาก
ลูกหลานของเฮท เขาก็ฝังอับ-

(N) ปฐก EH:JN-JK (K) ปฐก EB:BH; วนฉ K:J (O) ปฐก BN:BN; EN:BG; JN:EM HG:O
(M) ปฐก EJ:M, BG (BI) ปฐก EJ:J-BK; HM:JB (BB) ปฐก BK:BH (BE) ปฐก BB:BI
(BJ) B พศด B:EM-JB (BK) ปฐก BG:EI (BG) ปฐก EN:O; HM:JJ (BO) ปฐก BK:BE
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มาถึงแล้ว ดูเถิด มีลูกแฝดอยู่
ในครรภ์ของนาง
25 คนแรกคลอดออกมาตัวแดง
มีขนอยู่ทั�วตัวหมด เขาจึงตั� งชื�อ
ว่า เอซาว
26 ภายหลั งน้องชายของเขาก็
คลอดออกมา มือของเขาจับส้น
เท้าของเอซาวไว้ เขาจึงตั� งชื�อว่า
ยาโคบ เมื� อนางคลอดลูกแฝด
นั�น อิสอัคมีอายุได้หกสิบปี

ยาโคบซื� อสิทธิบุตรหวัปี
จากเอซาว

27 เด็ กชายทั� งสองนั� นโตขึ� น
เอซาวกเ็ป็นพรานที�ชาํนาญ เป็น
ชาวทุ่ ง ฝ่ายยาโคบเป็นคน
เงียบๆอาศัยอยู่ในเตน็ท์
28 อิสอัครักเอซาว เพราะท่าน
รับประทานเนื� อที� เขาล่ามา แต่
นางเรเบคาห์รักยาโคบ
29 และยาโคบต้มผักอยู่ เอซาว
กลับมาจากท้องทุ่ ง แล้วรู้สึก
อ่อนกาํลัง
30 เอซาวพูดกับยาโคบว่า "ขอ
ให้ข้ากินผักแดงนั� น เพราะเรา
อ่อนกาํลัง" เพราะฉะนั�นเขาจึง
ได้ชื�อว่า เอโดม
31 ยาโคบว่า "ขายสิทธิบุตรหัว
ปีของพี�ให้ข้าพเจ้าก่อนในวันนี� "
32 เอซาวว่า "ดูเถิด ข้ากาํลังจะ
ตายอยู่แล้ว สิทธิบุตรหัวปีจะ
เป็นประโยชน์อะไรแก่ข้าเล่า"
33 ยาโคบว่า "ปฏิญาณให้ข้าพ-

หน้ าอี ยิปต์ ไปทางทิศแผ่นดิน
อัสซีเรีย และเขาสิ� นชีวิตอยู่ตรง
หน้าบรรดาพี�น้องของเขา

การกําเนิดของยาโคบ
กบัเอซาว

19 ต่อไปนี� เป็นพงศ์พันธุ์ ของ
อิสอัคบุตรชายของอับราฮัม คือ
อับราฮัมให้กาํเนิดบุตรชื� ออิส-
อัค
20 อิสอัคมีอายุสี� สิบปีเมื� อท่าน
ได้ภรรยาคือ เรเบคาห์บุตรสาว
ของเบธู เอลคนซี เรียชาวเมือง
ปัดดานอารัม น้องสาวของลา-
บันคนซีเรีย
21 อิสอัคอธิษฐานต่อพระเย-
โฮวาห์ เพื� อภรรยาของท่าน
เพราะนางเป็นหมัน พระเยโฮ-
วาห์ ประทานตามคาํอธิ ษฐาน
ของท่าน เรเบคาห์ภรรยาของ
ท่านกต็ั� งครรภ์
22 เด็กก็เบียดเสียดกันอยู่ ใน
ครรภ์ของนาง นางจึงพูดว่า "ถ้า
เป็นเช่นนี�  ข้าพเจ้าจะทาํอะไรดี"
นางจึงไปทูลถามพระเยโฮวาห์
23 พระเยโฮวาห์ตรัสกับนางว่า
"ชนสองชาติอยู่ในครรภ์ของเจ้า
และประชาชนสองพวกที� เกิ ด
จากบั� นเอวของเจ้าจะต้องแยก
กัน พวกหนึ�งจะมีกาํลังมากกว่า
อีกพวกหนึ� ง พี� จะปรนนิบัติ
น้อง"
24 เมื� อกาํหนดคลอดของนาง

(BM) ปฐก JK:B, M (EI) ปฐก EE:EJ (EB) B ซมอ B:BG; B พศด N:EI (EE) B ซมอ M:M
(EJ) ปฐก BG:H-K, BK (EN) ปฐก EG:BB, BK, EJ (EK) ปฐก EG:JK; ฮชย BE:J
(EG) ปฐก EG:J, N; โยบ B:B, O (EO) ปฐก EG:H (JE) มธ BK:EK (JJ) ฮบ BE:BK
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5 เพราะว่ าอับราฮัมได้ เชื� อฟัง
เสียงของเราและได้รักษาคาํกาํ-
ชับของเรา บัญญัติของเรา กฎ
เกณฑ์ของเรา และราชบัญญัติ
ของเรา"

อิสอคัพูดมุสาเรื�อง
ภรรยาของตน

6อิสอัคจึงอาศัยอยู่ในเมืองเก-
ราร์
7คนเมืองนั� นจึงถามท่านเรื� อง
ภรรยาของท่าน ท่านจึงว่า "เธอ
เ ป็ น น้ อ งส าวของ ข้ าพเ จ้ า "
เพราะท่านกลัวที�จะพูดว่า "เธอ
เป็นภรรยาของข้าพเจ้า" คิดไป
ว่า "มิฉะนั�นแล้วคนเมืองนี� จะฆ่า
ข้าพเจ้าเพื� อแย่งเอาเรเบคาห์"
เพราะว่า นางมีรูปงาม
8และต่อมาเมื� อท่ านอยู่ ที� นั� น
นานแล้ว อาบีเมเลคกษัตริย์ชาว
ฟีลิสเตียทอดพระเนตรตามช่อง
พระแกล และดูเถิด เห็นอิสอัค
กาํ ลั งหยอกเล่ นกั บเรเบคาห์
ภรรยาของตน
9อาบี เมเลคจึงเรียกอิสอัคมา
เฝ้า และตรัสว่า "ดูเถิด นางเป็น
ภรรยาของเจ้าแน่แล้ว ทาํไมเจ้า
จึงพูดว่า `เธอเป็นน้องสาวของ
ข้าพระองค์'" อิสอัคทูลพระองค์
ว่า "เพราะข้าพระองค์คิดว่า `มิ
ฉะนั�นข้าจะตายเพราะนาง'"
10 อาบีเมเลคตรัสว่า "ท่านทาํ
อะไรแก่พวกเรา ดังนี� ประชาชน

เจ้าก่อนในวันนี� " เอซาวจึงปฏิ-
ญาณให้กับเขา และขายสิทธิ
บุตรหัวปีของตนแก่ยาโคบ
34 ยาโคบจึงให้ขนมปังและถั� ว
แดงต้มแก่เอซาว เขาก็กินและ
ดื� ม แล้วลุกไป ดังนี� เอซาวก็
ดูหมิ�นสิทธิบุตรหัวปีของตน

อิสอคัไดร้บัพนัธสญัญา
เช่นเดียวกบัอบัราฮมั

26
เกิ ดกั นดารอาหารใน
แผ่นดินนั� น นอก

เหนือจากการกันดารอาหารครั� ง
ก่อนในสมัยอับราฮัม และอิสอัค
ไปหาอาบีเมเลคกษัตริย์แห่งชาว
ฟีลิสเตียที�เมืองเก-ราร์
2พระเยโฮวาห์ทรงปรากฏแก่
ท่านและตรัสว่า "อย่าลงไป
อียิปต์เลย จงอาศัยในแผ่นดิน
ซึ�งเราจะบอกเจ้าเถิด
3จงอาศัยอยู่ในแผ่นดินนี�  แล้ว
เราจะอยู่กับเจ้าและอวยพรเจ้า
เพราะว่าเราจะให้แผ่นดินเหล่า
นี� ทั� งหมดแก่เจ้าและแก่เชื� อสาย
ของเจ้า เราจะทาํให้คาํปฏิ-
ญาณซึ� งเราได้ ปฏิญาณไว้ กั บ
อับราฮัมบิดาของเจ้านั�นสาํเรจ็
4 เราจะทวี เชื� อสายของเจ้ าให้
มากขึ� นดังดาวบนฟ้าและจะให้
แผ่นดินเหล่านี� ทั� งหมดแก่เชื� อ
สายของเจ้า ประชาชาติทั�งหลาย
ในโลกจะได้รับพรก็เพราะเชื� อ
สายของเจ้า

(JH) ปญจ O:BN; อสย EE:BJ; B คร BN:JE; ฮบ BE:BK-BG (B) ปฐก BE:BI; EI:B-E
(E) ปฐก BE:B, G; BG:B; BO:B (J) ปฐก BE:G; BJ:BN; BN:BO (H) ปฐก BE:J; BN:N
(N) ปฐก EE:BK, BO (G) ปฐก BE:BB, BJ; EI:E, BE; EH:BK; EM:BG (BI) ปฐก EI:M
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สิ� นชีพแล้วชาวฟีลิสเตียได้อุด
เสีย แล้วท่านก็ตั� งชื� อตามชื� อที�
บิดาของท่านตั� งไว้
19 และคนใช้ของอิสอัคขุดใน
หุบเขาและพบบ่อนํ�า พุพลุ่ งขึ� น
มา
20 คนเลี� ยงสัตว์ของเมืองเก-
ราร์กม็าทะเลาะกับคนเลี� ยงสัตว์
ของอิสอัคอ้างว่า "นํ�านั� นเป็น
ของเรา" ท่านจึงเรียกชื�อบ่อนั�น
ว่า เอเสก เพราะเขาทั�งหลายมา
ทะเลาะกับท่าน
21 แล้วพวกเขาก็ขุดบ่อนํ�า อีก
บ่อหนึ�ง และทะเลาะกันเรื�องบ่อ
นั�นด้วย ท่านจึงเรียกชื�อบ่อนั�น
ว่า สิตนาห์
22 ท่านย้ายจากที� นั� นไปขุดอีก
บ่อหนึ� ง แล้วเขาก็มิได้ทะเลาะ
กันเรื�องบ่อนั�น ท่านจึงเรียกชื�อ
บ่อนั�นว่า เรโหโบท ท่านกล่าวว่า
"เพราะบัดนี�  พระเยโฮวาห์ทรง
ประทานที�อยู่แก่เรา และเราจะ
ทวีมากขึ� นในแผ่นดินนี� "
23 และท่านก็ออกจากที� นั� นไป
ยังเมืองเบเออร์เชบา

อิสอคัสรา้งแท่นบูชา
24 พระเยโฮวาห์ทรงปรากฏแก่
ท่านในคืนเดียวกันนั� น ตรัสว่า
"เราเป็นพระเจ้ าของอั บราฮัม
บิดาของเจ้า อย่ากลัวเลย ด้วย
ว่าเราอยู่ กับเจ้ าและจะอวยพร
เจ้า และทวีเชื� อสายของเจ้าให้

คนหนึ� งอาจจะเข้ าไปนอนกับ
ภรรยาของเจ้าง่ายๆ แล้วเจ้าจะ
นาํความผิดมาสู่พวกเรา"
11 อาบีเมเลคจึงทรงรับสั� งประ
ชาชนทั� งปวงว่า "ผู้ ใดแตะต้อง
ชายคนนี� หรือภรรยาของเขาจะ
ต้องถูกประหารชีวิตเป็นแน่"
12 อิ สอั คได้หว่ านพืชในแผ่น
ดินนั� น ในปีเดียวกันนั� นก็เก็บ
ผลได้หนึ� งร้อยเท่า พระเยโฮ-
วาห์ทรงอวยพระพรแก่ท่าน
13 อิสอัคก็จาํเริญมีกาํไรทวียิ� ง
ขึ� นจนท่านเป็นคนมั�งมีมาก
14 ด้ วยว่ าท่ านมี ฝู งแพะแกะ
และฝูงวัวเป็นกรรมสิทธิW และมี
บริวารมากมาย ชาวฟีลิสเตียจึง
อิจฉาท่าน
15 ฝ่ายชาวฟีลิสเตียได้อุดและ
เอาดินถมบ่อทุกบ่อ ซึ� งคนใช้
ของบิดาท่านขุดไว้ในสมัยอับ-
ราฮัมบิดาของท่าน
16 อาบีเมเลคตรัสกับอิสอัคว่า
"ไปเสียจากเราเถิด เพราะท่านมี
กาํลังมากกว่าพวกเรา"

อิสอคัขุดบ่อนํ�าที�เก-ราร์
และยา้ยไปอยู่ที�เบเออรเ์ชบา

17 อิสอัคจึงออกจากที�นั� น ไป
ตั� งเตน็ท์อยู่ที�หุบเขาเก-ราร์และ
อาศัยอยู่ที�นั�น
18 อิสอัคขุดบ่อนํ�า ซึ� งขุดไว้ใน
สมัยของอับราฮัมบิดาของท่าน
อีก เพราะหลังจากที�อับราฮัมได้

(BB) สดด BIN:BN (BE) ปฐก EH:B; EN:J, BB; EK:J (BJ) ปฐก EH:JN; สภษ BI:EE
(BH) ปฐก JG:BB; ปญจ H:H (BN) ปฐก EB:EN, JI (BK) อพย B:M (BO) ปฐก EB:JB
(EI) ปฐก EB:EN (EE) ปฐก BG:K; EO:J; HB:NE (EH) ปฐก BN:B; BG:G-O; EH:BE
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31 ครั� นรุ่ งเช้าทั� งสองฝ่ายก็ตื� น
แต่เช้ามืด กระทาํปฏิญาณต่อ
กัน และอิสอัคไปส่งพวกเขา
พวกเขากจ็ากท่านไปอย่างสันติ
32 และต่อมาในวันนั� นเองคน
ใช้ ของอิ สอั คมาบอกท่ านถึ ง
เรื� องบ่อนํ�าซึ� งเขาได้ขุด และ
กล่าวแก่ท่านว่า "เราพบนํ�าแล้ว"
33 ท่านเรียกบ่อนั� นว่า เชบา
เมืองนั�นจึงมีชื�อว่า เบเออร์เชบา
จนทุกวันนี�
34 เอซาวมีอายุสี� สิบปีเมื� อท่าน
รับยูดิธบุตรสาวของเบเออรีคน
ฮิตไทต์ และบาเสมั ทบุตรสาว
ของเอโลนคนฮิตไทต์เป็นภรรยา
35 หญิงเหล่ านั� นทาํ ให้ อิสอั ค
และเรเบคาห์มีใจโศกเศร้า
อุบายของยาโคบกบัเรเบคาห์

เพื�อจะไดร้บัพร

27
และต่อมาเมื� ออิ สอั ค
แก่ ตามัวจนมองไม่

เห็น ท่านกเ็รียกเอซาวบุตรชาย
คนโตของท่ านมาและกล่าวแก่
เขาว่า "ลูกเอ๋ย" เขาตอบว่า "ดู
เถิด ข้าพเจ้าอยู่ที�นี� "
2ท่านว่า "ดูเถิด บัดนี� พ่อแก่
แล้ว จะถึงวันตายเมื�อไรกไ็ม่รู้
3ฉะนั� นบัดนี�  เจ้าจงเอาอาวุธ
ของเจ้า คือแล่งธนูและคันธนู
ออกไปที� ท้องทุ่ ง หาเนื� อมาให้
พ่อ
4 และจั ดอาหารอร่อยอย่ างที�

มากขึ� นเพราะเห็นแก่อับราฮัมผู้
รับใช้ของเรา"
25 ท่านจึงสร้างแท่นบูชาที� นั� น
และนมัสการออกพระนามพระ
เยโฮวาห์ และตั� งเตน็ท์ของท่าน
ที�นั� น แล้วคนใช้ของอิสอัคขุด
บ่อนํ�าที�นั�น

อิสอคัทําพนัธสญัญา
กบัอาบีเมเลค

26 ฝ่ ายอาบี เมเลคออกจาก
เมืองเก-ราร์พร้อมกับอาฮุสซัท
สหายคนหนึ� งของพระองค์ กับ
ฟีโคล์ผู้บัญชาการทหารของพระ
องค์ไปหาท่าน
27 อิสอัคทูลถามเขาทั� งหลายว่า
"ไฉนท่านจึงมาหาข้าพเจ้าเมื� อ
ท่านเกลียดชังข้าพเจ้าและขับไล่
ข้าพเจ้าไปจากท่าน"
28 พวกเขาตอบว่า "เราเห็นชัด
เจนแล้วว่า พระเยโฮวาห์ทรง
สถิตกับท่าน เราจึงว่า ขอให้
กระทาํปฏิญาณระหว่างท่านและ
เราทั�งหลาย และขอให้เรากระ-
ทาํพันธสัญญากับท่าน
29 เพื�อว่าท่านจะไม่ทาํอันตราย
แก่เรา ดังที� เรามิได้แตะต้อง
ท่ านและไม่ ได้กระทาํสิ� งใดแก่
ท่านเว้นแต่การดี และได้ส่งท่าน
ไปอย่างสันติ บัดนี� ท่านเป็นผู้ที�
พระเยโฮวาห์ทรงอวยพระพร"
30 ท่ านจึ งจั ดการเลี� ยงให้ แก่
พวกเขา และเขากไ็ด้กินและดื�ม

(EN) ปฐก BE:G-O (EK) ปฐก EB:EE (EG) ปฐก EK:BK (EO) ปฐก EB:EE-EJ
(EM) ปฐก EH:JB (JI) ปฐก BM:J (JB) ปฐก EB:JB (JH) ปฐก EO:O (JN) ปฐก EG:HK
(B) ปฐก JN:EO; HO:BI (E) สภษ EG:B (J) ปฐก EN:EG-EO (H) ปฐก EG:BM, EN, EG
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แล้วข้าพเจ้าจะนาํการสาปแช่ง
มาเหนือข้าพเจ้าเอง หาใช่นาํพร
มาไม่"
13 มารดาของเขาพูดกับเขาว่า
"ลูกเอ๋ย ขอให้การสาปแช่งของ
เจ้าตกอยู่กับแม่เถิด ฟังเสียง
ของแม่เท่านั�น ไปเอาลูกแพะมา
ให้แม่เถิด"
14 เขาจึงไปจับเอามาให้มารดา
ของตน มารดาของเขาได้จัดอา-
หารอร่อยอย่ างที� บิดาของเขา
ชอบนั�น
15 แล้ วนางเรเบคาห์ นาํ เสื� อ
อย่างดีที�สุดของเอซาว บุตรชาย
คนโตของนาง ซึ� งอยู่กับนางใน
เรือนมาสวมให้ยาโคบบุตรชาย
คนเลก็ของนาง
16 นางเอาหนังลูกแพะหุ้ มมือ
และคอที�เกลี� ยงเกลาของเขา
17 แล้วนางก็มอบอาหารอร่อย
และขนมปัง ซึ�งนางจัดทาํนั�นไว้
ในมื อของยาโคบบุตรชายของ
นาง
18 เขาจึงเข้าไปหาบิดาของตน
และพูดว่า "บิดาเจ้าข้า" และ
ท่านว่า "พ่ออยู่นี�  ลูกเอ๋ย เจ้าคือ
ใคร"
19 ยาโคบตอบบิดาของตนว่ า
"ลูกเป็นเอซาวบุตรหัวปีของท่าน
ลูกทาํตามที�ท่านสั�งลูกแล้ว เชิญ
ลุกขึ� นนั� งรับประทานเนื� อที� ลูก
หามาเถิด เพื� อจิตวิญญาณของ

พ่อชอบนั�น และนาํมาให้พ่อกิน
เพื� อจิตวิญญาณของพ่อจะได้
อวยพรแก่เจ้าก่อนพ่อตาย"
5 เมื� ออิสอัคพูดกับเอซาวบุตร
ชายนั�น นางเรเบคาห์ได้ยิน เอ-
ซาวก็ออกไปท้องทุ่งเพื�อล่าเนื� อ
มา
6นางเรเบคาห์จึงพูดกับยาโคบ
บุตรชายของนางว่า "ดูเถิด แม่
ได้ยินบิดาของเจ้าพูดกับเอซาว
พี�ชายของเจ้าว่า
7 `จงนาํ เนื� อมาให้ พ่อและจั ด
อาหารอร่อยให้พ่อกิน และเรา
จะอวยพรเจ้าต่อพระพักตร์พระ
เยโฮวาห์ก่อนพ่อตาย'
8เพราะฉะนั�น ลูกเอ๋ย บัดนี� จง
ฟังเสียงของแม่ตามที�แม่สั�งเจ้า
9 บัดนี� ไปที� ฝูงแพะแกะ นาํลูก
แพะดีๆสองตัวมาให้แม่ แม่
จะเอามันปรุ งอาหารอร่อยให้
บิดาเจ้าอย่างที�ท่านชอบ
10 และเจ้าจะต้องนาํไปให้บิดา
เจ้ารับประทาน เพื� อว่าท่านจะ
อวยพรเจ้าก่อนท่านสิ� นชีวิต"
11 ยาโคบพูดกับนางเรเบคาห์
มารดาของตนว่า "ดูเถิด เอซาว
พี� ชายของข้าพเจ้าเป็นคนมีขน
ดก และข้าพเจ้าเป็นคนเกลี� ยง
เกลา
12 บิดาของข้าพเจ้าคงจะคลาํ
ตัวข้าพเจ้า และข้าพเจ้าจะดู
เหมือนว่า เป็นผู้หลอกลวงท่าน

(O) ปฐก EG:BJ, HJ (M) ปฐก EG:H (BI) ปฐก EG:H (BB) ปฐก EN:EN
(BE) ปฐก M:EN; EG:EB-EE; พบญ EG:BO (BJ) ปฐก HJ:M; B ซมอ EN:EH; E ซมอ BH:M
(BH) สภษ EJ:J; ลก EB:JH (BN) ปฐก EG:EG (BM) ปฐก EG:H

 01_gen.pub 
 page 55

 Friday, September 6, 2019 11:24 



หน้า 56ปฐมกาล EG

พูดกับเขาว่า "ลูกเอ๋ย เข้ามาใกล้
และจุบพ่อ"
27 เขาจึงเข้ามาใกล้และจุบท่าน
และท่านก็ดมกลิ�นที� เสื� อของเขา
และอวยพรเขาว่า "ดูซิ กลิ�นลูก
ชายข้ าเหมื อนกลิ� น ท้ องทุ่ ง
ซึ�งพระเยโฮวาห์ทรงอวยพระพร
28 ดังนั� นขอพระเจ้าทรงประ-
ทานนํ�า ค้างจากฟ้าแก่เจ้า และ
ประทานความอุดมสมบูรณ์ของ
แผ่นดินทั� งข้าวและนํ�าองุ่ นมาก
มายแก่เจ้า
29 ขอให้ชนชาติทั� งหลายรับใช้
เจ้า และให้ประชาชาติกราบไหว้
เจ้า ขอให้เป็นเจ้านายเหนือพี�
น้อง และบุตรชายมารดาของเจ้า
กราบไหว้เจ้า ผู้ใดสาปแช่งเจ้าก็
ขอให้ผู้นั� นถูกสาปและผู้ใดอวย
พรเจ้ากข็อให้ผู้นั�นได้รับพร"
30 และต่อมาพออิสอัคอวยพร
ยาโคบเสรจ็แล้ว เมื�อยาโคบพึ�ง
ออกไปจากหน้าอิสอัคบิดา เอ-
ซาวพี�ชายกก็ลับจากการล่าเนื� อ
31 และเขาเตรียมอาหารอร่อย
นาํมาให้บิดาด้วย และพูดกับ
บิดาว่า "ขอท่านลุกขึ� นรับประ-
ทานเนื� อที�ลูกชายหามา เพื�อจิต
วิญญาณของท่ านจะได้อวยพร
ลูก"
32 อิสอัคบิดาพูดกับเขาว่า "เจ้า
คือใคร" เขาตอบว่า "ข้าพเจ้าคือ
เอซาวบุตรชายของท่าน เป็น

ท่านจะได้อวยพรแก่ลูก"
20 แต่ อิ สอั คพู ดกั บบุ ตรชาย
ของตนว่า "ลูกเอ๋ย เจ้าทาํอย่าง
ไรจึงพบมันเรว็นัก" บุตรจึงตอบ
ว่า "เพราะว่าพระเยโฮวาห์พระ
เจ้าของท่านนาํมันมาให้แก่ลูก"
21 แล้วอิสอัคจึงพูดกับยาโคบ
ว่า "ลูกเอ๋ย มาใกล้ๆ พ่อจะได้
คลาํดูเจ้า เพื�อจะได้รู้ว่าเจ้าเป็น
เอซาวบุตรชายของพ่อแน่หรือ
ไม่"
22 ยาโคบจึงเข้ าไปใกล้อิสอัค
บิดาของตน อิสอัคคลาํตัวเขา
แล้วพูดว่า "เสียงกเ็ป็นเสียงของ
ยาโคบ แต่มือเป็นมือของเอ-
ซาว"
23 ท่านก็ไม่ได้สังเกต เพราะ
มื อของเขามี ขนดกเหมื อนมื อ
เอซาวพี�ชายของเขา ท่านจึงอวย
พรแก่เขา
24 ท่านถามว่า "เจ้าเป็นเอซาว
บุตรชายของพ่อจริงหรือ" เขา
ตอบว่า "ใช่ครับ"
25 ท่านจึงว่า "นาํแกงมาให้พ่อ
พ่อจะได้กินเนื� อที� บุตรชายของ
พ่อหามา เพื� อจิตวิญญาณของ
พ่อจะอวยพรเจ้า" ยาโคบจึงนาํ
มันมาให้ท่าน ท่านกรั็บประทาน
ยาโคบนาํนํ�าองุ่ นมาให้ท่านและ
ท่านกด็ื�ม

อิสอคัอวยพรยาโคบ
26 แล้ วอิ สอั คบิดาของเขาจึ ง

(EB) ปฐก EG:BE (EJ) ปฐก EG:BK (EN) ปฐก EG:H, BI, BM, JB (EG) ปฐก EM:BJ
(EO) ปฐก EG:JM; HN:BO; กดว BO:BE; พบญ G:BJ; JJ:BJ, EO; E ซมอ B:EB
(EM) ปฐก M:EN; BE:E-J; EN:EJ; JG:G, BI; HM:O; อสย HN:BH; HM:G (JB) ปฐก EG:H
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38 เอซาวพูดกับบิดาว่า "บิดา
เจ้าข้า ท่านมีพรแต่เพียงพร
เดียวเท่านั�นหรือ โอ บิดาเจ้าข้า
ขออวยพรลูก ขออวยพรลูกด้วย
เถิด" แล้วเอซาวก็ตะเบ็งเสียง
ร้องไห้
39 อิ สอั คบิดาของเขาจึ งตอบ
เขาว่า "ดูเถิด เจ้าจะได้อาศัยอยู่
ในแผ่นดินอันอุดมบริบูรณ์ มี
นํ�าค้างลงมาจากฟ้า
40 แต่เจ้าจะมีชี วิตอยู่ ด้วยดาบ
และเจ้าจะรับใช้น้องชายของเจ้า
แต่ต่อมาเมื� อเจ้ามีกาํลังขึ� นเจ้า
จะหักแอกของน้องเสียจากคอ
ของตน"

ยาโคบหนีไปจากเอซาว
41 ฝ่ายเอซาวกเ็กลียดชังยาโคบ
เพราะเหตุพรที�บิดาได้ให้แก่เขา
นั�น เอซาวราํพึงในใจว่า "วันไว้
ทุกข์พ่อใกล้เข้ามาแล้ว หลัง
จากนั� นข้าจะฆ่ายาโคบน้องชาย
ของข้าเสีย"
42 แต่คาํของเอซาวบุตรชายคน
โตไปถึงหูของนางเรเบคาห์ นาง
ให้คนไปเรี ยกยาโคบบุตรชาย
คนเล็กของนางมา และพูดกับ
เขาว่า "ดูเถิด เอซาวพี�ชายของ
เจ้าปลอบใจตนเองด้วยแผนการ
จะฆ่าเจ้า
43 เพราะฉะนั�น ลูกเอ๋ย บัดนี�
ฟังเสียงของแม่เถิด จงลุกขึ� น
หนีไปหาลาบันพี� ชายของแม่ที�

บุตรหัวปีของท่าน"
33 อิ สอั คก็ ตั วสั� นมากพู ดว่ า
"ใครเล่า คือผู้นั�นอยู่ที�ไหน ที�ไป
ล่าเนื� อ แล้วนาํมาให้พ่อ พ่อกิน
หมดแล้วก่อนเจ้ามาถึงและพ่อ
อวยพรเขาแล้ว เป็นที� แน่ว่าผู้
นั�นจะได้รับพร"

เอซาวเป็นทุกข์
34 เมื� อเอซาวได้ ยิ นคาํกล่ าว
ของบิดาก็ร้องออกมาเสียงดั ง
ด้วยความขมขื�น และพูดกับบิดา
ว่า "โอ บิดาเจ้าข้า ขออวยพร
ข้าพเจ้า ขออวยพรข้าพเจ้าด้วย
เถิด"
35 แต่ท่านพูดว่า "น้องชายเจ้า
เข้ามาหลอกพ่อ และเอาพรของ
เจ้าไปเสียแล้ว"
36 เอซาวพูดว่า "เขามีชื� อว่า
ยาโคบก็ถู กต้องแล้วมิ ใช่หรือ
เพราะว่าเขาแกล้งให้ข้าพเจ้าเสีย
เปรียบสองครั�งแล้ว เขาเอาสิทธิ
บุตรหัวปีของข้าพเจ้าไป และดู
เถิด คราวนี� เขาเอาพรของข้าพ-
เจ้าไปอีกด้วย" แล้วเขาพูดว่า
"ท่านมิได้สงวนพรไว้ให้ข้าพเจ้า
บ้างหรือ"
37 อิสอัคตอบเอซาวว่า "ดูเถิด
พ่อตั� งให้ เขาเป็นนายเหนือเจ้า
และมอบบรรดาพี� น้องของเขา
ให้เป็นคนใช้ของเขา ทั�งข้าวและ
นํ�าองุ่ นพ่อก็จัดให้เขา ลูกเอ๋ย
พ่อจะทาํอะไรให้เจ้าได้อีกเล่า"

(JJ) ปฐก EN:EJ; EO:J-H (JH) ฮบ BE:BG (JK) ปฐก EN:EK (JG) ปฐก EG:EO-EM
(JO) ฮบ BE:BG (JM) ปฐก EG:EO; ฮบ BB:EI (HI) ปฐก EN:EJ; EG:EM; E ซมอ O:BH
(HB) ปฐก EK:EG; JE:J-BB; JG:H-N, O (HE) สดด KH:N (HJ) ปฐก BB:JB; EN:EI

 01_gen.pub 
 page 57

 Friday, September 6, 2019 11:24 



หน้า 58ปฐมกาล EG, EO

ของอับราฮัมแก่เจ้า และแก่เชื� อ
สายของเจ้าด้วย เพื� อเจ้าจะได้
รับเป็นมรดกแผ่นดินนี� ที� เ จ้ า
อาศัยอยู่เป็นคนต่างด้าว ซึ�งพระ
เจ้าได้ประทานแก่อับราฮัมแล้ว"
5อิสอัคก็ส่งยาโคบไป ยาโคบ
ก็ไปปัดดานอารัมไปหาลาบัน
บุตรชายของเบธู เอลคนซีเรียพี�
ชายของนางเรเบคาห์ มารดา
ของยาโคบและเอซาว
6 ฝ่ายเอซาวเมื� อเห็นว่าอิสอัค
อวยพรยาโคบ และส่งเขาไปยัง
ปัดดานอารัมเพื�อหาภรรยาจาก
ที�นั�น และเห็นว่าเมื�ออิสอัคอวย
พรเขานั�นท่านกาํชับเขาว่า "เจ้า
อย่าแต่งงานกับหญิงคานาอัน
เลย"
7และเห็นว่ายาโคบเชื� อฟังบิดา
มารดา และไปยังปัดดานอารัม
8เมื� อเอซาวเห็นว่าหญิงคานา-
อั นไม่ เป็นที� พอใจอิ สอั คบิดา
ของตน
9 เอซาวจึงไปหาอิชมาเอลและ
รับมาหะลัทบุตรสาวของอิชมา-
เอลบุตรชายของอับราฮัมน้อง
สาวของเนบาโยทมาเป็นภรรยา
นอกเหนื อภรรยาซึ� งเขามี อยู่
แล้ว

ความฝันเกี�ยวกบับนัได
ที�ทอดจากฟ้าสวรรค์

พระเจ้าทรงใหพ้นัธสญัญาอีก
10 ยาโคบออกจากเมื องเบ-

เมืองฮาราน
44 และอยู่ กั บเขาชั� วคราวจน
กว่าความเกรี� ยวกราดของพี� ชาย
เจ้าจะคลายลง
45 จนกว่าความโกรธของพี� ชาย
เจ้าจะคลายลง และเขาลืมสิ� งที�
เจ้าได้ทาํแก่เขา แล้วแม่จะส่งให้
คนไปพาเจ้ ากลั บมาจากที� นั� น
แม่ต้องสูญเสียลูกทั� งสองคนใน
วันเดียวกันทาํไมเล่า"
46 นางเรเบคาห์ พูดกับอิสอัค
ว่า "ข้าพเจ้าเบื�อชีวิตของข้าพเจ้า
เหลือเกิน เพราะบุตรสาวของ
คนเฮท ถ้ายาโคบแต่งงานกับ
บุตรสาวคนเฮท ซึ� งเป็นหญิง
แผ่นดินนี�  ชี วิตข้าพเจ้าจะเป็น
ประโยชน์อะไรแก่ข้าพเจ้าเล่า"
ยาโคบหนีไปยงัปัดดานอารมั

28
แล้วอิสอัคก็เรียกยา-
โคบมาอวยพรให้ และ

กาํชับเขาว่า "เจ้าอย่าแต่งงาน
กับหญิงคานาอัน
2แต่ลุกขึ� นไปเมืองปัดดานอา-
รัม ไปยังบ้านเบธูเอลบิดาของ
แม่เจ้า ที�นั� นเจ้าจงแต่งงานกับ
บุตรสาวคนหนึ�งของลาบันพี�ชาย
แม่ของเจ้า
3ขอพระเจ้าผู้ ทรงมหิทธิฤทธิW
ทรงอวยพระพรแก่เจ้า และ
โปรดให้เจ้ามีลูกดกทวียิ�งขึ� น จน
ได้เป็นมวลชนชาติทั�งหลาย
4 ขอพระองค์ทรงประทานพร

(HH) ปฐก JB:HB (HK) ปฐก EH:J; EK:JH-JN; EO:O (B) ปฐก EH:J; EG:JJ
(E) ปฐก EE:EJ; EH:EM (J) ปฐก BG:BK; EK:H, EH (H) ปฐก BE:E-J; BG:O; EE:BG
(O) ปฐก EH:J; EK:JH-JN (M) ปฐก EN:BJ; EK:JH-JN (BI) ปฐก BE:H-N; EG:HJ
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16 ยาโคบตื� นขึ� นและพู ดว่ า
"พระเยโฮวาห์ทรงสถิต ณ ที�นี�
แน่ทีเดียว แต่ข้าหารู้ไม่"
17 เขากลัวและพูดว่า "สถานที�
นี� น่านับถือ สถานที�นี� มิใช่อย่าง
อื� น แต่เป็นพระนิเวศของพระ
เจ้าและประตูฟ้าสวรรค์"

คําปฏิญาณ
ของยาโคบ

18 ยาโคบ จึ งลุ ก ขึ� นแ ต่ เ ช้ า
มืด เอาก้อนหินที�ทาํหมอนหนุน
ศีรษะ ตั� งขึ� นเป็นเสาสาํคัญ และ
เทนํ�ามันบนยอดเสานั�น
19 เขาเรียกสถานที�นั�นว่า เบธ-
เอล แต่ก่อนเมืองนั�นชื�อ ลูส
20 แล้วยาโคบปฏิญาณว่า "ถ้า
พระเจ้าจะทรงอยู่กับข้าพระองค์
และจะทรงพิทักษ์รักษาในทางที�
ข้าพระองค์ไป และจะประทาน
อาหารให้ ข้าพระองค์ รับประ-
ทาน และเสื� อผ้าให้ข้าพระองค์
สวม
21 จนข้าพระองค์กลับมาบ้าน
บิดาของข้ าพระองค์ โดยสั นติ
ภาพแล้ว พระเยโฮวาห์จะทรง
เป็นพระเจ้าของข้าพระองค์
22 และก้อนหินซึ� งข้ าพระองค์
ตั� งไว้เป็นเสาสาํคัญ จะเป็นพระ
นิเวศของพระเจ้า และทุกสิ� งที�
พระองค์ทรงประทานแก่ข้าพระ
องค์ ข้าพระองค์จะถวายหนึ�งใน
สิบแก่พระองค์"

เออร์เชบาเดินไปยังเมืองฮาราน
11 เขามาถึงที�แห่งหนึ�ง และพัก
อยู่ที� นั� นในคืนนั� น เพราะดวง
อาทิตย์ตกแล้ว เขาเอาหินจากที�
นั� นมาเป็ นหมอนหนุ นศี รษะ
แล้วนอนลงที�นั�น
12 เขาฝัน และดูเถิด มีบันได
อันหนึ� งตั� งขึ� นบนแผ่นดินโลก
ยอดถึงฟ้าสวรรค์ ดูเถิด ทูต
สวรรค์ทั� งหลายของพระเจ้ากาํ-
ลังขึ� นลงอยู่บนนั�น
13 และดูเถิด พระเยโฮวาห์
ประทับยืนอยู่เหนือบันได และ
ตรัสว่า "เราคือเยโฮวาห์พระเจ้า
ของอับราฮัม บรรพบุรุษของเจ้า
และพระเจ้าของอิสอัค แผ่นดิน
ซึ� งเจ้านอนอยู่นั� น เราจะให้แก่
เจ้าและเชื� อสายของเจ้า
14 เ ชื� อ สายของ เ จ้ า จะ เ ป็ น
เหมือนผงคลีบนแผ่นดิน และ
เจ้าจะแผ่กว้างออกไปทิศตะวัน
ตกและทิศตะวันออก ทางทิศ
เหนือและทิศใต้ บรรดาครอบ
ครัวทั� วแผ่นดินโลกจะได้รับพร
เพราะเจ้าและเพราะเชื� อสายของ
เจ้า
15 ดูเถิด เราอยู่กับเจ้า และจะ
พิทักษ์รักษาเจ้าทุกแห่งหนที�เจ้า
ไป และจะนาํเจ้ากลับมายัง
แผ่นดินนี�  เพราะเราจะไม่ทอด
ทิ� งเจ้าจนกว่าเราจะได้ทาํสิ� งซึ� ง
เราพูดกับเจ้าไว้นั�นแล้ว"

(BE) ปฐก JB:BI; HB:B (BJ) ปฐก BJ:BN, BG; EK:J (BH) ปฐก BE:J; BJ:BH-BK
(BN) ปฐก EK:J, EH; JB:J (BK) อพย J:N (BO) ปฐก JB:BJ, HN (BM) วนฉ B:EJ, EK
(EI) ปฐก EO:BN; วนฉ BB:JI (EB) พบญ EK:BG; วนฉ BB:JB (EE) ปฐก BH:EI; JN:G
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8แต่เขาทั� งหลายตอบว่า "เรา
ทาํไม่ได้ จนกว่าแกะทุกๆฝูงจะ
มาพร้อมกัน และเขากลิ� งหิน
ออกจากปากบ่อนํ�าก่อน แล้วเรา
จึงจะเอานํ�าให้ฝูงแกะกิน"
9 เมื� อยาโคบกาํลังพูดกับเขาทั� ง
หลายอยู่ ราเชลก็มาถึงพร้อม
กับฝูงแกะของบิดา เพราะนาง
เป็นผู้เลี� ยงมัน
10 และต่อมา ครั� นยาโคบแล
เห็นราเชลบุตรสาวของลาบันพี�
ชายมารดาของตน และฝูงแกะ
ของลาบันพี� ชายมารดาของตน
ยาโคบก็เข้าไปกลิ� งหินออกจาก
ปากบ่อนํ�า เอานํ�าให้ฝูงแกะของ
ลาบันพี�ชายมารดาของตนกิน
11 ยาโคบจุบราเชลแล้วร้องไห้
ด้วยเสียงดัง
12 ยาโคบบอกราเชลว่าเขาเป็น
หลานบิดาของนาง และเป็นบุตร
ชายของนางเรเบคาห์ นางก็วิ� ง
ไปบอกบิดาของนาง
13 ต่อมา ครั�นลาบันได้ยินข่าว
ถึงยาโคบบุตรชายน้องสาวของ
ตน เขาก็วิ� งไปพบและกอด
จุบยาโคบและพามาบ้านของเขา
ยาโคบกเ็ล่าเรื�องเหล่านี� ทั� งหมด
ให้ลาบันฟัง
14 ลาบันจึงพูดกับเขาว่า "เจ้า
เป็ นกระดู กและเนื� อของเรา
แท้ๆ" ยาโคบก็พักอยู่กับเขา
เดือนหนึ�ง

ยาโคบอยู่กบัลาบนั
ราเชลกบัยาโคบ

29
ยาโคบเดิ นทางมาถึ ง
แผ่นดินของประชาชน

ชาวตะวันออก
2เขาก็มองไป และเห็นบ่อนํ�า
บ่อหนึ� งในทุ่งนา ดูเถิด มีฝูง
แกะสามฝู งนอนอยู่ ข้ าง บ่ อ
นั�นเพราะคนเลี� ยงแกะเคยตักนํ�า
จากบ่อนั� นให้ฝูงแกะกิน และ
หินใหญ่กปิ็ดปากบ่อนั�น
3และฝูงแกะมาพร้อมกันที�นั� น
แล้วคนเลี� ยงแกะก็กลิ� งหินออก
จากปากบ่อตักนํ�าให้ฝูงแกะกิน
แล้วเอาหินปิดปากบ่อนั�นเสียดัง
เดิม
4ยาโคบถามเขาทั�งหลายว่า "พี�
น้องเอ๋ย ท่านมาจากไหน" เขา
ตอบว่า "เรามาจากเมืองฮาราน"
5ยาโคบจึงถามเขาทั� งหลายว่า
"ท่านรู้ จักลาบันบุตรชายนาโฮร์
หรือไม่" เขาตอบว่า "รู้จัก"
6 ยาโคบถามเขาทั� งหลายว่ า
"ลาบันสบายดีหรือ" เขาตอบว่า
"สบายดี ดูเถิด บุตรสาวของเขา
ชื� อราเชลกาํลั งมาพร้อมกับฝูง
แกะ"
7ยาโคบจึงว่า "ดูเถิด เวลานี� ยัง
วันอยู่มาก ยังไม่ถึงเวลาที�จะให้
ฝูงแพะแกะมารวมกัน จงเอานํ�า
ให้แกะเหล่านี� กินแล้วให้ไปกิน
หญ้าอีก"

(B) กดว EJ:G (E) ปฐก EH:BI-BB (H) ปฐก EO:BI (N) ปฐก EH:EH, EM; EO:E
(K) ปฐก HJ:EG; อพย E:BK-BG (M) อพย E:BK (BI) อพย E:BG (BB) ปฐก JJ:H
(BE) ปฐก BJ:O; BH:BH, BK (BJ) ปฐก EH:EM-JB (BH) ปฐก E:EJ; JG:EG; วนฉ M:E
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บันก็พาเลอาห์บุตรสาวของตน
มามอบให้แก่ยาโคบ และยาโคบ
กเ็ข้าไปหานาง
24 ลาบันยกศิลปาห์สาวใช้ของ
ตนให้เป็นสาวใช้ของนางเลอาห์
25 และต่อมาพอรุ่งขึ� น ดูเถิด
เป็นนางเลอาห์ ยาโคบจึงกล่าว
แก่ลาบันว่า "ลุงทาํอะไรกับ
ข้าพเจ้าเล่า ข้าพเจ้ารับใช้ลุง
เพื�อได้ราเชลมิใช่หรือ ทาํไมลุง
จึงล่อลวงข้าพเจ้าเล่า"
26 ลาบันจึงตอบว่า "ในแผ่นดิน
เราไม่มีธรรมเนียมที� จะยกน้อง
สาวให้ก่อนพี�หัวปี
27 ขอให้ครบเจ็ดวันของหญิงนี�
ก่อน แล้วเราจะยกคนนั� นให้
ด้วย เพื� อตอบแทนที� เจ้าจะได้
รับใช้ลุงอีกเจด็ปี"

ยาโคบทํางานอีกเจ็ดปี
เพื�อไดน้างสาวราเชล

28 ยาโคบกย็อม และรอจนครบ
เจ็ดวันของนางแล้วลาบันก็ยก
ราเชลบุ ตรสาวให้ เป็ นภรรยา
ด้วย
29 ลาบันยกบิลฮาห์สาวใช้ของ
ตนให้เป็นสาวใช้ของนางราเชล
30 ฝ่ายยาโคบก็เข้าไปหาราเชล
ด้วย และเขารักราเชลมากกว่า
เลอาห์ เขาจึงรับใช้ลาบันต่อไป
อีกเจด็ปี
31 เมื�อพระเยโฮวาห์ทรงเห็นว่า
ยาโคบชังเลอาห์ พระองค์จึง

ยาโคบทํางานเจ็ดปีเพื�อจะได้
นางสาวราเชลที�เขารกั

15 แล้วลาบันพูดกับยาโคบว่า
"เพราะเจ้าเป็นหลานของเรา จึง
ไม่ ควรที� เ จ้ าจะทาํ งานให้ เรา
เปล่าๆ เจ้าจะเรียกค่าจ้างเท่าไร
จงบอกมาเถิด"
16 ลาบันมีบุตรสาวสองคน พี�
สาวชื�อเลอาห์ น้องสาวชื�อราเชล
17 นางสาวเลอาห์นั� นตายิบหยี
แต่นางสาวราเชลนั� นสละสลวย
และงามน่าดู
18 ยาโคบก็ รั กนางสาวราเชล
และพูดว่า "ข้าพเจ้าจะรับใช้การ
งานให้ท่านเจด็ปี เพื�อได้ราเชล
บุตรสาวคนเลก็ของท่าน"
19 ลาบันจึงว่า "ให้เรายกบุตร
สาวให้เจ้านั� นดีกว่าจะยกให้คน
อื�น จงอยู่กับเราเถิด"
20 ยาโคบก็รับใช้อยู่ เจ็ดปีเพื� อ
ได้นางสาวราเชล เห็นเป็น
เหมือนน้อยวันเพราะความรักที�
เขามีต่อนาง
21 ยาโคบบอกลาบันว่า "เวลาที�
กาํหนดไว้ก็ครบแล้ว ขอให้
ภรรยาข้าพเจ้าเถิด เพื�อข้าพเจ้า
จะได้เข้าไปหาเธอ"
22 ลาบันจึงเชิญบรรดาชาวบ้าน
มาพร้อมกัน แล้วจัดการเลี� ยง

ลาบนัหลอกลวงยาโคบ
ยาโคบแต่งงานกบัเลอาห์

23 และต่อมาครั�นเวลาคํ�า ลา-

(BN) ปฐก JI:EO (BG) ปฐก BE:BB (BO) ปฐก JB:HB (EI) ปฐก JI:EK; ฮชย BE:BE
(EB) วนฉ BN:B (EE) วนฉ BH:BI; ยน E:B-E (EH) ปฐก JI:M-BI (EN) ปฐก EG:JN
(EG) ปฐก JB:HB (EM) ปฐก JI:J (JI) ปฐก EM:BG-EI (JB) ปฐก JI:B; สดด BEG:J
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พูดกับยาโคบว่า "ขอให้ข้าพเจ้า
มีบุตรด้วย หาไม่ข้าพเจ้าจะ
ตาย"
2ยาโคบโกรธนางราเชล เขาจึง
ว่า "เราเป็นเหมือนพระเจ้า ผู้ไม่
ให้เจ้ามีผู้บังเกิดจากครรภ์หรือ"
3นางจึงบอกว่า "ดูเถิด บิลฮาห์
สาวใช้ของข้าพเจ้า จงเข้าไปหา
นางเถิด นางจะได้มีบุตรเลี� ยงไว้
ที�ตักของข้าพเจ้า  เพื�อข้าพเจ้า
จะได้มี บุตรด้วยอาศัยหญิงคน
นี� "
4นางจึ งยกบิลฮาห์สาวใช้ของ
ตนให้ เป็ นภรรยาของยาโคบ
ยาโคบกเ็ข้าไปหานาง
5 บิลฮาห์ก็ตั� งครรภ์และคลอด
บุตรชายให้แก่ยาโคบ
6นางราเชลว่า "พระเจ้าได้ทรง
ตัดสินเรื�องข้าพเจ้า และได้ทรง
สดับฟังเสียงทูลของข้าพเจ้าจึง
ประทานบุตรชายแก่ ข้ าพเจ้ า"
เหตุฉะนี� นางจึงตั� งชื� อบุตรนั�นว่า
ดาน
7 บิลฮาห์สาวใช้ของนางราเชล
ตั� งครรภ์อีก และคลอดบุตรชาย
คนที�สองให้แก่ยาโคบ
8นางราเชลจึงว่า "ข้าพเจ้าปลํ�า
สู้ กับพี� สาวของข้าพเจ้าเสียใหญ่
โต และข้าพเจ้าได้ชัยชนะแล้ว"
นางจึงให้ชื�อบุตรนั�นว่า นัฟทาลี
9 เมื� อนางเลอาห์เห็นว่าตนหยุด
คลอดบุตร นางจึงยกศิลปาห์

ทรงเปิดครรภ์ของนาง แต่ราเชล
นั�นเป็นหมัน
32 นางเลอาห์ตั� งครรภ์ คลอด
บุตรเป็นชาย และตั� งชื�อว่ารูเบน
ด้วยนางว่า "เพราะพระเยโฮวาห์
ทอดพระเนตรความทุกข์ใจของ
ข้าพเจ้าแน่ๆ บัดนี� สามีจึงจะรัก
ข้าพเจ้า"
33 นางเลอาห์ตั� งครรภ์ คลอด
บุตรเป็นชายอีกคนหนึ� งและว่า
"เหตุพระเยโฮวาห์ทรงได้ยินว่า
ข้าพเจ้าเป็นที� ชัง พระองค์จึง
ทรงประทานบุตรชายคนนี� ให้แก่
ข้าพเจ้าด้วย" นางตั� งชื� อเขาว่า
สิเมโอน
34 นางตั� งครรภ์และคลอดบุตร
เป็นชายอีกคนหนึ� ง และกล่าว
ว่า "ครั� งนี� สามีจะสนิทสนมกับ
ข้าพเจ้า เพราะข้าพเจ้าได้คลอด
บุตรเป็นชายสามคนให้เขาแล้ว"
เหตุนี� จึงตั� งชื�อเขาว่า เลวี
35 นางตั� งครรภ์และคลอดบุตร
เป็นชายอีกคนหนึ�ง นางกล่าวว่า
"ครั� งนี� ข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระ
เยโฮวาห์" เหตุนี� นางจึงตั� ง
ชื� อเขาว่า ยูดาห์ ต่อไปนางก็
หยุดมีบุตร

เลอาหก์บัราเชลแข่งกนั
เพื�อมีบุตรใหย้าโคบ

30
เมื� อนางราเชลเห็นว่า
ตนไม่ มี บุ ตรกั บยา-

โคบ ราเชลก็อิจฉาพี�สาว และ

(JE) ปฐก BK:BB; JB:HE; อพย J:G; H:JB; พบญ EK:G (JN) ปฐก HM:O; มธ B:E
(B) ปฐก BK:B-E; EM:JB; JG:BB (E) ปฐก BK:E; B ซมอ B:N (J) ปฐก BK:E-J; NI:EJ
(H) ปฐก BK:J-H (K) สดด JN:EH; HJ:B; พคค J:NM (M) ปฐก JI:H
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ดูดาอิมของบุตรชายเป็นสินจ้าง
ท่านแล้ว" คืนวันนั� นยาโคบก็
นอนกับนาง
17 พระเจ้าทรงสดับฟังนางเล-
อาห์ นางกต็ั� งครรภ์ และคลอด
บุตรชายคนที�ห้าให้แก่ยาโคบ
18 ฝ่ายนางเลอาห์พูดว่า "พระ
เจ้าทรงประทานสินจ้างนั�นให้แก่
ข้าพเจ้า เพราะข้าพเจ้ายกหญิง
คนใช้ให้สามี" นางจึงตั� งชื�อบุตร
นั�นว่า อิสสาคาร์
19 นางเลอาห์กต็ั� งครรภ์อีกและ
คลอดบุตรชายคนที� หกให้ แก่
ยาโคบ
20 แล้วนางเลอาห์จึงว่า "พระ
เจ้าทรงประทานของดีให้ข้าพ-
เจ้า บัดนี� สามีจะอาศัยอยู่กับ
ข้าพเจ้า เพราะข้าพเจ้าได้ให้
บุตรชายแก่เขาหกคนแล้ว" นาง
จึงตั� งชื�อบุตรนั�นว่า เศบูลุน
21 ต่อมาภายหลัง นางก็คลอด
บุตรสาวคนหนึ�งตั� งชื�อว่า ดีนาห์
22 พระเจ้าทรงระลึกถึงนางรา-
เชล และพระเจ้าทรงสดับฟัง
นาง ทรงเปิดครรภ์ของนาง
23 นางก็ตั� งครรภ์ คลอดบุตร
เป็นชาย จึงกล่าวว่า "พระ
เจ้าทรงโปรดยกความอดสูของ
ข้าพเจ้าไปเสีย"
24 นางจึงตั� งชื� อบุตรนั�นว่า โย-
เซฟ กล่าวว่า "พระเยโฮวาห์จะ
ทรงโปรดเพิ� มบุตรชายอี กคน

สาวใช้ของตนให้เป็นภรรยาของ
ยาโคบ
10 ศิลปาห์สาวใช้ของเลอาห์ก็
คลอดบุตรชายให้แก่ยาโคบ
11 นางเลอาห์ว่า "กองทหาร
กาํลังมา" จึงตั� งชื� อบุตรนั� นว่า
กาด
12 แล้วศิลปาห์สาวใช้ของเล-
อาห์ ก็คลอดบุตรชายคนที�สอง
ให้แก่ยาโคบ
13 นางเลอาห์ก็ว่า "ข้าพเจ้ามี
ความสุขเพราะพวกบุตรสาวจะ
เรียกข้าพเจ้าว่าเป็นสุข" นางจึง
ตั� งชื�อบุตรนั�นว่า อาเชอร์
14 ในฤดู เกี� ยวข้ าวสาลี รู เบน
ออกไปที�นา พบมะเขือดูดาอิม
จึงเก็บผลมาให้นางเลอาห์มาร-
ดา ราเชลจึงพูดกับเลอาห์ว่า
"ขอมะเขือดูดาอิมของบุตรชาย
ของพี�ให้ฉันบ้าง"
15 นางเลอาห์ตอบนางว่า "ที�
น้ องแย่ งสามี ของฉั นไปแล้ ว
นั� นยังน้อยไปหรือจึงจะมาเอา
มะเขื อดู ดาอิ มของบุ ตรชาย
ฉันด้วย" ราเชลตอบว่า "ฉะนั�น
ถ้ าให้มะเขือดู ดาอิ มของบุตร
ชายแก่ฉัน คืนวันนี� เขาจะไป
นอนกับพี�"
16 และยาโคบกลั บมาจากนา
เวลาเย็น นางเลอาห์ก็ออกไป
ต้อนรับเขาบอกว่า "จงเข้ามาหา
ฉันเถิด เพราะฉันให้มะเขือ

(BJ) สภษ JB:EO; ลก B:HO (BH) ปฐก EN:JI (BN) กดว BK:M, BJ
(EB) ปฐก JH:B (EE) ปฐก BM:EM; EM:JB; B ซมอ B:BM-EI
(EJ) B ซมอ B:K; อสย H:B; ลก B:EN (EH) ปฐก JN:BK-BO
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31 ลาบันจึงถามว่า "ลุงควรจะ
ให้อะไรเจ้า" ยาโคบตอบว่า "ลุง
ไม่ต้องให้อะไรข้าพเจ้าดอก แต่
หากว่าลุงจะทาํสิ� งนี� แก่ข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าจะเลี� ยงระวังสัตว์ของลุง
ต่อไป
32 คือวันนี� ข้าพเจ้าจะไปตรวจดู
ฝูงสัตว์ของลุงทั� งฝูง ข้าพเจ้าจะ
คัดแกะที� มี จุ ดและด่ างทุ กตั ว
ออกจากฝูง และคัดแกะดาํทุก
ตัวออกจากฝูงแกะ และแพะด่าง
กับที�มี จุดออกจากฝูงแพะ ให้
สัตว์เหล่านี� เป็นค่าจ้างของข้าพ-
เจ้า
33 ดังนั� น ความชอบธรรมของ
ข้าพเจ้าจะเป็นคาํตอบของข้าพ-
เจ้าในเวลาภายหน้า คือเมื�อลุง
มาตรวจดูค่าจ้างของข้าพเจ้า ถ้า
พบตัวไม่มี จุดและที� ไม่ ด่างอยู่
ในฝูงแพะและตัวที� ไม่ดาํในฝูง
แกะ ก็ให้ถือเสียว่าข้าพเจ้ายัก
ยอกสัตว์เหล่านี� มา"
34 ลาบันจึงตอบว่า "ดูเถิด ลุง
ตกลงตามที�เจ้าพูดนั�น"
35 วันนั� นเขาก็คั ดแพะตัวผู้ ที�
ลายและที�ด่าง และแพะตัวเมียที�
มี จุดและที� ด่าง แพะที� ขาวบ้าง
ทั� งหมดและแกะดาํทั� งหมด มา
มอบให้บุตรชายของเขา
36 เขาแยกสัตว์ออกไปทั� งหมด
ห่ างจากยาโคบเป็ นระยะทาง
สามวัน ฝูงสัตว์ของลาบันที�

หนึ�งให้ข้าพเจ้า"
ลาบนัหลอกลวง

ยาโคบ
25 และต่อมา เมื� อนางราเชล
คลอดโยเซฟแล้ว ยาโคบก็พูด
กับลาบันว่า "ขอให้ข้าพเจ้ากลับ
ไปบ้ านเกิ ดและแผ่ นดิ นของ
ข้าพเจ้า
26 ขอมอบภรรยากั บบุ ตรให้
ข้าพเจ้า ซึ�งข้าพเจ้าได้ทาํงานรับ
ใช้ท่านเพื� อเขาแล้ว และให้
ข้าพเจ้าไปเถิด เพราะท่านรู้ ว่า
ข้าพเจ้าได้รับใช้ท่านแล้ว"
27 แต่ลาบันตอบเขาว่า "ถ้าลุง
เป็นที�พอใจเจ้าแล้ว จงอยู่ ต่อ
เถิด เพราะลุงเรียนรู้จากประ-
สบการณ์ว่าพระเยโฮวาห์ได้ทรง
อวยพรเราเพราะเจ้า"
28 และเขาพูดว่า "เจ้าจะเรียก
ค่าจ้างเท่าไรกบ็อกมาเถิด ลุงจะ
ให้"
29 ยาโคบตอบเขาว่า "ข้าพเจ้า
รับใช้ลุงอย่างไร และสัตว์ของลุง
อยู่กับข้าพเจ้าอย่างไร ลุงก็
ทราบอยู่แล้ว
30 เพราะว่าก่อนข้าพเจ้ามานั� น
ลุงมีแต่น้อย แต่บัดนี� ก ็มีทวีขึ� น
เป็นอันมาก ตั� งแต่ข้าพเจ้ามาถึง
พระเยโฮวาห์ได้ทรงอวยพระพร
แก่ลุง และบัดนี� เมื� อไรข้าพเจ้า
จะบาํรุงครอบครัวของตนเองได้
บ้างเล่า"

(EN) ปฐก BO:JJ; EH:NH, NK (EK) ปฐก EM:BO-EI, EG, JI; ฮชย BE:BE
(EG) ปฐก EK:EH; JM:J (EO) ปฐก EM:BN; JB:G, HB (EM) ปฐก JB:K, JO-HI
(JI) B ทธ N:O (JE) ปฐก JB:O (JJ) สดด JG:K (JN) ปฐก JB:M-BE
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ยาโคบตอ้งไปจากลาบนั

31
ยาโคบได้ ยิ นบุ ตรชาย
ของลาบันพูดว่า "ยา-

โคบได้แย่งทรัพย์ของบิดาเราไป
หมด เขาได้ทรัพย์สมบัติทั� ง
หมดนี� มาจากบิดาเรา"
2ยาโคบได้สั งเกตดูสีหน้ าของ
ลาบัน และดูเถิด เห็นว่าไม่
เหมือนแต่ก่อน
3พระเยโฮวาห์ตรัสสั� งยาโคบว่า
"จงกลับไปยังแผ่นดินบิดาและ
ญาติพี� น้องของเจ้าเถิด และเรา
จะอยู่กับเจ้า"
4 ยาโคบก็ ให้ คนไปเรี ยกนาง
ราเชลและนางเลอาห์ให้มาที� ทุ่ ง
นาที�เลี� ยงฝูงสัตว์
5แล้วบอกนางทั�งสองว่า "ข้าพ-
เจ้าเห็นว่า สีหน้าบิดาเจ้าไม่
เหมือนแต่ก่อน แต่พระเจ้า
ของบิดาข้าพเจ้าทรงสถิตอยู่กับ
ข้าพเจ้า
6 เจ้าทั� งสองรู้แล้วว่าข้าพเจ้ารับ
ใช้บิดาของเจ้าด้วยเตม็กาํลัง
7 บิ ดาของเจ้ ายั งโกงข้ าพเจ้ า
และเปลี� ยนค่าจ้างของข้าพเจ้า
เสียสิบครั�งแล้ว แต่พระเจ้ามิได้
ทรงอนุญาตให้เขาทาํความเสีย
หายแก่ข้าพเจ้า
8ถ้าบิดาบอกว่า `สัตว์ที�มีจุดจะ
เป็นค่าจ้างของเจ้า' สัตว์ทุกตัวก็
มีลูกมีจุด และถ้าบิดาบอกว่า
`สัตว์ตั วที� ลายเป็นค่าจ้างของ

เหลืออยู่นั�นยาโคบกเ็ลี� ยงไว้
พระเจ้าทรงช่วย

ยาโคบเจริญ
37 ยาโคบเอากิ� งไม้สดจากต้น
ไค้ ต้นเสลา และต้นเกาลัด มา
ปอกเปลือกออกเป็นรอยขาวๆ
ให้เห็นไม้สีขาว
38 เขาวางไม้ที�ปอกเปลือกไว้ใน
ร่องตรงหน้าฝูงสัตว์คือในรางนํ�า
ที�ฝูงสัตว์มากินนํ�า เพื�อเมื�อมัน
มากินนํ�า มันจะตั� งท้อง
39 ฝูงสัตว์ก็ตั� งท้องตรงหน้าไม้
นั� น ดังนั� นฝูงสัตว์จึงมีลูกที� มี
ลายมีจุดและด่าง
40 ยาโคบก็ แยกลู กแกะและ
ให้ฝู งแพะแกะนั� นอยู่ ตรงหน้า
แกะที�มีลาย และแกะดาํทุกตัว
ในฝูงของลาบัน แต่ฝูงแพะแกะ
ของตนนั� นอยู่ต่างหาก ไม่ให้
ปะปนกับฝูงสัตว์ของลาบัน
41 อยู่มาเมื� อสัตว์ที� แข็งแรงใน
ฝูงจะตั� งท้อง ยาโคบกจั็ดไม้วาง
ไว้ที�รางนํ�าให้ฝูงสัตว์เห็นเพื�อให้
มันตั� งท้องกลางไม้นั�น
42 และเมื�อสัตว์อ่อนแอ ยาโคบ
กไ็ม่ใส่ไม้นั�นไว้ เหตุฉะนั�นสัตว์
ที� อ่อนแอจึงตกเป็นของลาบัน
แต่สัตว์ที� แข็งแรงเป็นของยา-
โคบ
43 ยาโคบก็มั� งมีมากขึ� น มีฝูง
แพะแกะฝูงใหญ่ คนใช้ชายหญิง
และฝูงอูฐฝูงลา

(JG) ปฐก JB:M-BE (HJ) ปฐก BE:BK; BJ:E; EH:JN; EK:BJ-BH (B) สดด HM:BK
(E) ปฐก H:N; พบญ EO:NH (J) ปฐก EO:BN, EI-EB (N) ปฐก EB:EE; EO:BJ, BN
(K) ปฐก JI:EM; JB:JO-HB (G) ปฐก BN:B; EI:K; EM:EN; JB:EM, HB; กดว BH:EE
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ด้าวมิใช่หรือ เพราะบิดาขายเรา
ทั�งยังกินเงินของเราเกือบหมด
16 ทรัพย์สมบัติทั� งปวงที� พระ
เจ้าทรงเอามาจากบิดาของเรา
นั�นแหละเป็นของของเรากับลูก
หลานของเรา บัดนี� พระเจ้าตรัส
สั�งท่านอย่างไร กข็อให้ทาํอย่าง
นั�นเถิด"
17 ดังนั� น ยาโคบจึงลุกขึ� นให้
บุตรภรรยาขึ� นขี�อูฐ
18 แล้ วเขาต้อนสั ตว์ เลี� ยงทั� ง
หมดของเขาไป ขนข้าวของทั� ง
สิ� นที�เขาได้กาํไรมา สัตว์เลี� ยงที�
เป็นกรรมสิทธิW ของเขา ที� เขาหา
มาได้ในเมืองปัดดานอารัม เพื�อ
เดิ นทางกลั บไปหาอิสอัคบิดา
ของเขาในแผ่นดินคานาอัน
19 และลาบันออกไปตัดขนแกะ
ฝ่ ายนางราเชลก็ลั กรู ปเคารพ
ของบิดาไปด้วย
20 ฝ่ายยาโคบก็หลบหนีไปมิได้
บอกลาบันชาวซีเรียให้รู้ว่าตนจะ
หนีไป
21 ยาโคบเอาทรัพย์สมบัติทั� ง
หมดลุกขึ� นหนี ข้ ามแม่นํ�า บ่ าย
หน้าไปยังถิ�นเทือกเขากิเลอาด

พระเจ้าทรงเตือนลาบนั
22 ครั� นถึงวันที� สาม มีคนไป
บอกลาบันว่ายาโคบหนีไปแล้ว
23 ลาบันก็พาญาติ พี� น้องออก
ติดตามไปเจ็ดวันก็ทันยาโคบใน
ถิ�นเทือกเขากิเลอาด

เจ้า' สัตว์ทุกตัวกม็ีลูกลายหมด
9ดังนี� แหละพระเจ้าจึงทรงยก
สัตว์ของบิดาเจ้าประทานให้แก่
ข้าพเจ้า
10 ครั�นมาในฤดูที�สัตว์เหล่านั� น
ตั� งท้อง ข้าพเจ้าแหงนหน้าขึ� นดู
กเ็ห็นในความฝันว่า ดูเถิด แพะ
ตัวผู้ที� สมจรกับฝูงสัตว์นั� นเป็น
แพะลาย แพะจุด และแพะลาย
เป็นแถบๆ

พระเจ้าทรงเรียกยาโคบ
ใหก้ลบัไปยงัเบธเอล

11 ในความฝันนั� นทู ตสวรรค์
ของพระเจ้ าเรี ยกข้ าพเจ้ า ว่ า
`ยาโคบเอ๋ย' ข้าพเจ้าตอบว่า
`ข้าพเจ้าอยู่ที�นี�  พระเจ้าข้า'
12 พระองค์ตรัสว่า `เงยหน้าขึ� น
ดู แพะตัวผู้ทุกตัวที�สมจรกับฝูง
สัตว์นั� น เป็นสัตว์ลายและมีจุด
และลายเป็นแถบๆ เพราะเรา
เห็นทุกสิ�งที�ลาบันทาํกับเจ้า
13 เราเป็นพระเจ้าแห่งเบธเอล
ที� เจ้าเจิมเสาสาํคัญไว้และปฏิ-
ญาณต่อเรา บัดนี� จงลุกขึ� นออก
จากแผ่นดินนี�  และกลับไปยัง
แผ่นดินพี�น้องของเจ้า'"

ราเชลกบัเลอาหเ์ห็นดว้ย
ยาโคบหนีไป

14 นางราเชลกับนางเลอาห์ จึง
ตอบเขาว่า "เรายังมีส่วนทรัพย์
มรดกในบ้านบิดาเราอีกหรือไม่
15 บิดานับเราเหมือนคนต่ าง

(M) ปฐก JB:B, BK (BB) ปฐก BK:G-BB (BE) ปฐก JB:HE (BJ) ปฐก EO:BK-EE; JB:J
(BH) ปฐก E:EH (BN) ปฐก EM:BN, EI, EJ, EG; นหม N:O (BO) ปฐก BG:O; JJ:BO
(BM) ปฐก JB:JI, JH; JN:E (EB) ปฐก HK:EO; E พกษ BE:BG (EJ) ปฐก BJ:O
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31 ยา โคบจึ งตอบลาบั น ว่ า
"เพราะว่าข้าพเจ้ากลัว ข้าพเจ้า
จึงว่า `บางทีท่านจะริบบุตรสาว
ของท่านคืนจากข้าพเจ้าเสีย'
32 ส่วนพระของท่านนั� นถ้าพบ
ที�คนไหน กอ็ย่าไว้ชีวิตผู้นั�นเลย
ค้นดูต่อหน้าญาติพี� น้องของเรา
ท่านพบสิ� งใดที� เป็นของท่านกับ
ข้าพเจ้าก็เอาไปเถิด" เพราะ
ยาโคบไม่รู้ว่านางราเชลได้ลักรูป
เหล่านั�นมา
33 ลาบันจึงเข้าไปในเต็นท์ของ
ยาโคบ เต็นท์ของนางเลอาห์
และเต็นท์สาวใช้ทั� งสองคนนั� น
แต่หาไม่พบ จึงออกจากเต็นท์
ของนางเลอาห์ แล้วเข้าไปใน
เตน็ท์ของนางราเชล
34 ส่วนนางราเชลเอารูปเคารพ
เหล่ านั� นซ่ อนไว้ ในกูบอูฐและ
นั�งทับไว้ ลาบันได้ค้นดูทั�วเตน็ท์
กห็าไม่พบ
35 นางราเชลก็พูดกับบิดาของ
ตนว่า "ขอนายอย่าโกรธเลยที�
ข้ าพเจ้ าลุ ก ขึ� นต้ อนรั บไม่ ได้
ด้วยว่า ธรรมดาที� ผู้หญิงเคยมี
กาํลังเป็นอยู่กับข้าพเจ้า" ลาบัน
ก็ค้นดูแล้ว แต่ไม่พบรูปเคารพ
นั�นเลย
36 ส่วนยาโคบก็โกรธและต่อว่า
ลาบัน ยาโคบกล่าวกับลาบันว่า
"ข้าพเจ้าทาํการละเมิดต่อท่าน
ประการใด ข้าพเจ้าทาํบาปอะไร

24 แต่ในกลางคืนพระเจ้าทรง
มาปรากฏแก่ลาบันคนซี เรียใน
ความฝัน ตรัสแก่เขาว่า "จงระวัง
ตัว อย่าพูดดีหรือร้ายแก่ยาโคบ
เลย"
25 แล้วลาบันตามมาทันยาโคบ
ยาโคบตั� งเต็นท์อยู่ ที� ถิ� นเทือก
เขา ส่วนลาบันกับญาติพี�น้องตั� ง
อยู่ถิ�นเทือกเขากิเลอาด
26 ลาบั นกล่ าวกั บยาโคบว่ า
"เจ้าทาํอะไรเล่า หนีพาบุตรสาว
ของเรามา ไม่บอกให้เรารู้ ทาํ
เหมือนเชลยที�จับได้ด้วยดาบ
27 เหตุ ไฉนเจ้ าได้หลบหนีมา
อย่างลับๆ และแอบมาโดยไม่
บอกให้เรารู้ ถ้าเรารู้เราก็จะจัด
ส่งเจ้ าไปด้วยความร่าเริ งยินดี
โดยให้มีการขับร้องด้วยราํมะนา
และพิณเขาคู่
28 ทาํไมเจ้าไม่ยอมให้เราจุบลา
บุ ตรชายและบุ ตรสาวของเรา
เล่า นี� เจ้าทาํอย่างโง่เขลาแท้ๆ
29 เรามี กาํลั งพอที� จะทาํอั น-
ตรายแก่เจ้าได้ แต่ในเวลากลาง
คืนวานนี� พระเจ้าแห่งบิดาเจ้ามา
ตรัสห้ามเราไว้ว่า `จงระวังตัว
อย่าพูดดีหรือร้ายแก่ยาโคบเลย'

นางราเชลลกัรูปเคารพ
ของลาบนั ยาโคบต่อว่าลาบนั
30 บัดนี�  แม้ว่าเจ้าจะไปเพราะ
คิดถึงบ้านบิดามาก ทาํไมจึงลัก
พระของเรามาด้วยเล่า"

(EH) ปฐก EI:J; EH:NI; JB:G, EM; HK:E-H; โยบ JJ:BN; มธ B:EI (EK) B ซมอ JI:E
(EO) ปฐก JB:NN; นรธ B:M, BH (EM) ปฐก EO:BJ (JI) ปฐก JB:BM; ยชว EH:E
(JB) ปฐก EK:G; JE:G, BB (JE) ปฐก HH:M (JN) อพย EI:BE; ลนต BM:JE
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สถิตอยู่กับข้าพเจ้าแล้ว ครั� งนี�
ท่ านจะให้ ข้ าพเจ้ าไปตั วเปล่ า
เป็นแน่ พระเจ้าทรงเห็นความ
ทุกข์ใจของข้าพเจ้าและการงาน
ตรากตราํที� มือข้าพเจ้าทาํ จึง
ทรงห้ามท่านเมื�อคืนวานนี� "

พนัธสญัญาระหว่าง
ยาโคบกบัลาบนั

43 แล้ วลาบั นตอบยาโคบว่ า
"บุตรสาวเหล่านี� ก ็เป็นบุตรสาว
ของเรา เด็กเหล่านี� ก ็เป็นเด็ก
ของเรา ฝูงสัตว์ทั�งฝูงนี� กเ็ป็นฝูง
สัตว์ของเรา ของทั�งสิ� นที�เจ้าเห็น
กเ็ป็นของเรา วันนี� เราจะกระทาํ
อะไรแก่บุตรสาวของเราหรือแก่
เดก็ๆที�เกิดมาจากเขา
44 ฉะนั�นมาเถิด บัดนี� ให้เราทาํ
พันธสัญญา ทั� งเรากับเจ้า ให้
เป็นพยานระหว่างเรากับเจ้า"
45 ฝ่ ายยาโคบก็ เอาศิ ลาก้ อน
หนึ�งตั� งไว้เป็นเสาสาํคัญ
46 แล้วยาโคบจึงพูดกับญาติพี�
น้องว่า "เก็บก้อนหินมา" เขา
เกบ็ก้อนหินมากองสุมไว้ แล้วก็
กินเลี� ยงกันที�กองหินนั�น
47 ลาบันจึงตั� งชื� อกองหินนั�นว่า
เยการ์สหดูธา แต่ยาโคบตั� งชื� อ
ว่า กาเลเอด
48 ลาบันกล่าวว่า "วันนี� กองหิน
นี� จะเป็นพยานระหว่ างเรากั บ
เจ้า" เหตุฉะนี� เขาจึงตั� งชื� อว่า
กาเลเอด

ท่านจึงรีบติดตามข้าพเจ้ามาดัง
นี�
37 ท่านค้นดูของของข้าพเจ้าทั� ง
หมดแล้ว ท่านพบอะไรที� เป็น
ของมาจากบ้านของท่าน ก็เอา
มาตั� งไว้ที�นี� ตรงหน้าญาติพี� น้อง
ทั� งสองฝ่าย ให้เขาตัดสินความ
ระหว่างเราทั�งสอง
38 ข้าพเจ้าอยู่กับท่านมายี� สิบปี
แล้ว แกะตัวเมียและแพะตัวเมีย
มิได้แท้งลูก และแกะตัวผู้ในฝูง
ของท่าน ข้าพเจ้ากม็ิได้กินเลย
39 ที� สั ตว์ ร้ ายกั ดฉี กกิ นเสี ย
ข้ าพเจ้ าก็ มิ ได้ นาํ มาให้ ท่ าน
ข้าพเจ้าเองสู้ ใช้ให้ ที�ถูกขโมยไป
ในเวลากลางวันหรือกลางคืน
ท่านกหั็กจากข้าพเจ้าทั�งนั�น
40 ข้าพเจ้าเคยเป็นเช่นนี�  เวลา
กลางวัน แดดกเ็ผาข้าพเจ้า เวลา
กลางคื นนํ�า ค้ างแข็ งก็ ผลาญ
ข้าพเจ้า แล้วข้าพเจ้านอนไม่
หลับ
41 ข้ าพเจ้ าอาศั ยอยู่ ในเรื อน
ของท่านเช่นนี� ยี�สิบปีแล้ว ข้าพ-
เจ้าได้ รับใช้ท่านสิบสี� ปี เพื� อได้
บุตรสาวสองคนของท่าน และ
รับใช้ท่านหกปีเพื� อได้ฝูงสัตว์
ของท่าน ท่านยังได้เปลี� ยน
ค่าจ้างของข้าพเจ้าสิบครั�ง
42 ถ้ าแม้ นพระเจ้ าของบิ ดา
ข้าพเจ้า พระเจ้าของอับราฮัม
และซึ� งอิสอัคยาํเกรง ไม่ทรง

(JM) อพย EE:BI-BJ (HB) ปฐก EM:EI, EG-JI; JB:G
(HE) ปฐก EM:JE; JB:N, EH (HH) ปฐก EB:EG, JE; EK:EO; ยชว EH:EG
(HN) ปฐก EO:BO; ยชว EH:EK-EG (HO) ยชว EH:EG
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พวกเขา แล้วลาบันก็ออกเดิน
ทางกลับไปบ้าน

ยาโคบเผชิญหนา้กบัเอซาว

32
ยาโคบก็ เดิ นทางไป
แล้ วเหล่ าทู ตสวรรค์

ของพระเจ้าพบเขา
2 เมื� อยาโคบเห็ นทู ตสวรรค์
เหล่านั� นเขาจึงว่า "นี� เป็นกอง
ทัพของพระเจ้า" เขาจึงเรียก
สถานที�นั�นว่า มาหะนาอิม
3ยาโคบส่ งผู้ สื� อสารหลายคน
ล่วงหน้าไปหาเอซาวพี� ชายของ
ตนที�แผ่นดินเสอีร์ที�เมืองเอโดม
ตั� งอยู่
4และสั� งเขาว่า "จงไปบอกเอ-
ซาวนายของเราว่า ยาโคบผู้รับ
ใช้ของท่านกล่าวดังนี�  `ข้าพเจ้า
ไปอาศัยอยู่กับลาบันจนบัดนี�
5 ข้าพเจ้ามีฝูงวัว ฝูงลา ฝูงแพะ
แกะ มีคนใช้ชายหญิง ข้าพเจ้า
ใช้คนมาเรียนนายของข้าพเจ้า
เพื�อข้าพเจ้าจะได้รับความกรุณา
ในสายตาของท่าน'"
6 ผู้ สื� อสารนั� นกลับมาบอกยา-
โคบว่า "ข้าพเจ้าไปพบเอซาวพี�
ชายของท่านแล้ว เขากาํลังจะมา
พบท่านด้วย มีพวกผู้ชายมากับ
เขาสี� ร้อยคน"
7 ยาโคบมี ความกลั วและเป็ น
ทุกข์ยิ� งนัก เขาจึงแบ่งคนทั� ง
หลายที�มาด้วยเขา และฝูงแพะ
แกะ ฝูงวัว ฝูงอูฐ ออกเป็นสอง

49 และมิสปาห์ เพราะเขากล่าว
ว่า "พระเยโฮวาห์ทรงเฝ้าอยู่ระ-
หว่างเรากับเจ้า เมื�อเราจากกัน
ไป
50 ถ้ าเจ้ าข่มเหงบุตรสาวของ
เรา หรือถ้าเจ้าได้ภรรยาอื�นนอก
จากบุตรสาวของเรา ถึงไม่มีใคร
อยู่กับเราด้วย จงรู้เถิดว่า พระ
เจ้าทรงเป็นพยานระหว่างเรากับ
เจ้า"
51 ลาบันบอกยาโคบว่า "จงดู
กองหินและเสาหินนี� ที� เราได้ตั� ง
ไว้ระหว่างเรากับเจ้า
52 หินกองนี� เป็นพยาน และเสา
นั�นกเ็ป็นพยานว่า เราจะไม่ข้าม
กองหินนี� ไปหาเจ้า และเจ้าจะไม่
ข้ามกองหินนี� และเสานี� มาหาเรา
เพื�อทาํอันตรายกัน
53 ให้พระเจ้าของอับราฮัมและ
พระเจ้าของนาโฮร์ ซึ� งเป็นพระ
เจ้าของบิดาของท่านทรงตัดสิน
ความระหว่างเรา" ยาโคบกป็ฏิ-
ญาณโดยอ้างถึงผู้ที� อิสอัคบิดา
ของตนยาํเกรง
54 แล้วยาโคบถวายเครื� องบูชา
บนถิ�นเทือกเขา และเรียกญาติ
พี� น้ องของตนมารั บประทาน
ขนมปัง พวกเขารับประทาน
ขนมปังและอยู่บนถิ� นเทือกเขา
ตลอดคืนวันนั�น
55 ลาบันตื� นขึ� นแต่เช้ามืด จุบ
หลานและบุตรสาว อวยพรแก่

(NJ) ปฐก BK:N; EB:EJ (NN) ปฐก BO:JJ; EO:B (B) กดว EE:JB; E พกษ K:BK-BG
(E) ยชว N:BH; สดด BIJ:EB (J) ปฐก BH:K; EN:JI; JJ:BH, BK; JK:K, M; พบญ E:N
(H) สภษ BN:B (N) ปฐก JI:HJ; JJ:O, BN (K) ปฐก JJ:B (G) ปฐก JE:BB; JN:J
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ยาโคบส่งฝูงสตัวใ์หเ้อซาว
13 คืนวันนั�นยาโคบพักอยู่ที�นั�น
และคัดเอาของที�มีอยู่นั�นให้เป็น
ของกาํนัลแก่ เอซาวพี� ชายของ
ตน
14 คื อแพะตั ว เมี ยสอง ร้ อย
แพะตัวผู้ ยี� สิบ แกะตัวเมียสอง
ร้อย และแกะตัวผู้ยี�สิบ
15 อู ฐแม่ ลู กอ่ อนสามสิ บกั บ
ลูกวัวตัวเมียสี�สิบ วัวตัวผู้สิบ ลา
ตัวเมียยี�สิบ  และลูกลาสิบ
16 ยาโคบมอบสิ� งเหล่านี� ไว้ใน
ความดูแลของคนใช้ แต่ละฝูง
อยู่ต่างหาก และสั�งพวกคนใช้ว่า
"ล่วงหน้าไปก่อนเรา และให้หมู่
สัตว์นี� เว้นระยะห่างกันหน่อย"
17 ยาโคบสั� งหมู่ ที� ขึ� นหน้ าว่ า
"เมื� อเอซาวพี� ชายของเรามาพบ
เจ้าและถามเจ้าว่า `เจ้าเป็นคน
ของใคร เจ้าไปไหน และของที�
อยู่ข้างหน้าเจ้านี� เป็นของใคร'
18 เจ้าจงตอบว่า `ของเหล่านี�
เป็นของยาโคบผู้ รับใช้ของท่าน
เป็นของกาํนั ลส่ งมาให้ เอซาว
นายของข้าพเจ้า และดูเถิด ยา-
โคบตามมาข้างหลัง'"
19 ยาโคบสั� งหมู่ ที� สองและหมู่
ที� สาม และบรรดาผู้ที� ติดตาม
หมู่ เหล่ านั� นทาํนองเดี ยวกั น
ว่า "เมื�อเจ้าพบเอซาว จงกล่าว
แก่เขาเช่นเดียวกัน
20 และเสริมว่า `ดูเถิด ยาโคบ

พวก
8คิดว่า "ถ้าเอซาวมาตีพวกหนึ�ง
อีกพวกหนึ�งที�เหลือจะหนีไปได้"

ยาโคบถ่อมใจลงขอพระเจ้า
ทรงช่วยเขาใหร้อดพน้

9ยาโคบอธิษฐานว่า "โอ พระเจ้า
ของอับราฮัมปู่ของข้าพระองค์
และพระเจ้าของอิสอัคบิดาของ
ข้าพระองค์ ข้าแต่พระเยโฮวาห์
ผู้ตรัสสั�งข้าพระองค์ไว้ว่า `กลับ
ไปยังแผ่นดินและยังญาติพี� น้อง
ของเจ้า และเราจะกระทาํการดี
แก่เจ้านั�น'
10 ข้าพระองค์ไม่สมควรจะรับ
บรรดาพระกรุณาและความจริง
แม้เล็กน้อยที�สุด ที�พระองค์ได้
ทรงโปรดสาํแดงแก่ผู้ รับใช้ของ
พระองค์ ด้วยว่าข้าพระองค์ข้าม
แม่นํ�าจอร์แดนนี� เมื�อมีแต่ไม้เท้า
และบัดนี� ข้าพระองค์มีผู้คนเป็น
สองพวก
11 ขอพระองค์ทรงโปรดช่วยข้า
พระองค์ให้ พ้นจากเงื� อมมือพี�
ชายข้าพระองค์ คือจากเงื� อมมือ
ของเอซาว เพราะข้าพระองค์
กลัวเขา เกรงว่าเขาจะมาตีข้า
พระองค์ ทั�งมารดากับลูกด้วย
12 แต่พระองค์ตรัสไว้แล้ วว่ า
`เราจะกระทาํการดีแก่ เจ้ าและ
ทาํให้ เชื� อสายของเจ้ าดุ จเม็ด
ทรายที�ทะเล ซึ� งจะมากมายจน
นับไม่ถ้วน'"

(M) ปฐก EO:BJ; JB:J, BJ, HE; สดด NI:BN (BI) ปฐก EH:EG; โยบ O:G
(BB) สดด NM:B-E; ฮชย BI:BH (BE) ปฐก EE:BG; EO:BJ, BN
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"เจ้าชื� ออะไร" ยาโคบตอบว่า
"ข้าพเจ้าชื�อยาโคบ"

ทรงเปลี�ยนชื�อ ยาโคบ
มาเป็น อิสราเอล

28 บุรุษนั� นจึงว่า "เขาจะไม่
เรียกเจ้าว่ายาโคบต่อไป แต่จะ
เรียกว่า อิสราเอล เพราะเจ้า
เหมือนเจ้าชายได้สู้ กับพระเจ้า
และมนุษย์ และได้ชัยชนะ"
29 ยาโคบจึงถามบุ รุษผู้ นั� นว่า
"ขอท่านบอกข้าพเจ้าว่าท่านชื� อ
อะไร" แต่บุรุษนั�นกล่าวว่า "เหตุ
ไฉนเจ้าจึงถามชื� อเรา" แล้วก็
อวยพรยาโคบที�นั�น
30 ยาโคบจึงเรียกสถานที�นั� นว่า
เปนีเอล กล่าวว่า "เพราะข้าพ-
เจ้ าได้ เห็นพระพักตร์พระเจ้ า
แล้วยังมีชีวิตอยู่"
31 เมื�อยาโคบผ่านเปนูเอล ดวง
อาทิ ตย์ ขึ� นแล้ วเขาเดิ นโขยก
เขยกไป
32 เหตุฉะนี�  คนอิสราเอลจึงไม่
กินเส้นเอน็ที�ตะโพก ซึ�งอยู่ที�ข้อ
ต่อตะโพกนั�นจนทุกวันนี�  เพราะ
พระองค์ทรงถูกต้องข้อต่อตะ-
โพกของยาโคบตรงเส้นเอ็นที�
ตะโพก

เอซาวคืนดีกบัยาโคบ

33
ยาโคบเงยหน้ าขึ� นดู
และดูเถิด เอซาวกาํ-

ลังมาพร้อมกับพวกผู้ชายสี� ร้อย
คน ยาโคบจึงแบ่งลูกๆให้นาง

ผู้รับใช้ของท่านกาํลังตามมาข้าง
หลังพวกเรา'" เพราะยาโคบคิด
ว่า "ข้าจะระงับความโกรธของ
เอซาวได้ด้วยของกาํนัลที� ส่งล่วง
หน้าไป และภายหลังข้าจะเห็น
หน้าเขา บางทีเขาจะยอมรับข้า"
21 ดังนั� น ของกาํนัลต่างๆจึง
ล่วงหน้าไปก่อนเขา ส่วนตัวเขา
คืนนั�นยังค้างอยู่ในค่าย

ยาโคบปลํ� าสูก้บัทูตสวรรค์
ของพระเจ้าและชนะ

22 กลางคืนนั�นเอง ยาโคบกล็ุก
ขึ� น พาภรรยาทั� งสอง สาวใช้
ทั� งสองและบุตรชายสิบเอ็ดคน
ข้ามลาํธารชื�อยับบอกไป
23 ยาโคบส่งครอบครัวข้ามลาํ-
ธารไป และส่งของทั� งหมดของ
ตนข้ามไปด้วย
24 ยาโคบอยู่ที�นั�นแต่ผู้เดียว มี
บุรุษผู้หนึ� งมาปลํ�ากับเขาจนเว-
ลารุ่งสาง
25 เมื� อบุรุษผู้นั� นเห็นว่าจะเอา
ชนะยาโคบไม่ได้ กถู็กต้องที�ข้อ
ต่อตะโพกของยาโคบ ข้อต่อ
ตะโพกของยาโคบก็เคล็ด เมื� อ
ปลํ�าสู้ กันอยู่นั�น
26 บุรุษนั�นจึงว่า "ปล่อยให้เรา
ไปเถิดเพราะใกล้สว่างแล้ว" แต่
ยาโคบตอบว่า "ข้าพเจ้าไม่ยอม
ให้ท่านไป นอกจากท่านจะอวย
พรแก่ข้าพเจ้า"
27 บุ รุษผู้ นั� นจึงถามยาโคบว่า

(EE) กดว EB:EH; พบญ J:BK (EH) ฮชย BE:E-H (EN) มธ EK:HB; E คร BE:G
(EK) ฮชย BE:H; ลก EH:EO (EO) ปฐก EN:JB; EG:JJ (EM) ปฐก JN:M; วนฉ BJ:BG-BO
(JI) ปฐก BK:BJ; อพย EH:BI-BB; JJ:EI; กดว BE:O; พบญ N:EH (B) ปฐก JE:K
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เถิด"
10 ยาโคบตอบว่า "มิได้ ข้าพเจ้า
ขอร้องท่านเถิด ถ้าข้าพเจ้าได้
รั บความกรุ ณาในสายตาของ
ท่านแล้วขอรับของกาํนัลนั�นจาก
มือข้าพเจ้า เพราะเหตุว่าข้าพ-
เจ้ าได้ เห็นหน้ าท่ านก็ เหมื อน
เห็นพระพักตร์ของพระเจ้า และ
ท่านได้โปรดข้าพเจ้าแล้ว
11 ข้าพเจ้าอ้อนวอน ขอท่านรับ
ของขวัญที�นาํมาให้ท่าน เพราะ
พระเจ้าทรงโปรดกรุณาข้าพเจ้า
และข้าพเจ้าก็มีพอเพียงแล้ว"
เขาอ้อนวอนและเอซาวจึงรับไว้
12 เอซาวพูดว่า "ให้เราเดินทาง
ไปกันเถิด ให้เราไปกันและข้าจะ
นาํหน้าเจ้า"
13 แต่ยาโคบตอบเขาว่า "นาย
ท่านย่อมทราบอยู่แล้วว่าเด็กๆ
นั�นอ่อนแอ และข้าพเจ้ายังมีฝูง
แพะแกะและโคที� มีลูกอ่อนยัง
กินนมอยู่ ถ้าจะต้อนให้เดินเกิน
ไปสักวันหนึ� งฝู งสัตว์ก็จะตาย
หมด
14 ขอนายท่านล่วงหน้าผู้ รับใช้
ของท่านไปก่อนเถิด ข้าพเจ้าจะ
ตามไปช้าๆตามกาํลังของสัตว์
ซึ�งอยู่ข้างหน้าข้าพเจ้าและตามที�
เด็กๆทนได้ จนกว่าข้าพเจ้าจะ
ไปพบนายท่านที�เสอีร์"
15 เอซาวจึงกล่าวว่า "บัดนี� ขอ
ให้คนที�มากับเราไปกับเจ้าบ้าง"

เลอาห์ นางราเชลและสาวใช้ทั�ง
สอง
2เขาให้สาวใช้ทั� งสองกับลูกอยู่
ข้างหน้า ถัดมานางเลอาห์กับลูก
ส่วนนางราเชลกับโยเซฟอยู่ท้าย
สุด
3 ตั วเขาเองเดิ นออกหน้ าไป
ก่อน กราบลงถึงดินเจด็หน จน
เข้ามาใกล้พี�ชายของเขา
4แต่ เอซาววิ� งออกไปต้อนรับ
เขา กอดและซบหน้าลงที�คอจุบ
เขา ต่างกร้็องไห้
5 เอซาวก็ เงยหน้ าขึ� นแลเห็ น
พวกผู้หญิงกับลูกๆ จึงถาม
ว่า "คนที� อยู่กับเจ้านี� คือใคร"
ยาโคบตอบว่า "คือลูกๆที�พระ
เจ้าโปรดประทานให้แก่ข้าพเจ้า
ผู้รับใช้ของท่าน"
6แล้วสาวใช้ทั� งสองคนกับลูกๆ
กเ็ข้ามาใกล้และกราบลง
7นางเลอาห์กับลูกของเขาก็เข้า
มาใกล้และกราบลงด้วย ภาย
หลังโยเซฟและนางราเชลก็เข้า
มาใกล้และกราบลง
8เอซาวถามว่า "ขบวนผู้คน
และฝูงสัตว์ทั� งหมดที�เราพบนี� มี
ความหมายอย่างไร" ยาโคบ
ตอบว่า "เพื� อข้าพเจ้าจะได้รับ
ความกรุณาในสายตาของนาย
ข้าพเจ้า"
9 เอซาวพูดว่า "น้องเอ๋ย ข้ามี
พออยู่แล้ว เก็บของๆเจ้าไว้เอง

(J) ปฐก BO:E; HE:K (H) ปฐก JE:EO; HN:BH-BN (N) ปฐก HO:M; สดด BEG:J
(O) ปฐก JE:N, BJ-BK (BI) ปฐก HJ:J; E ซมอ J:BJ; BH:EH, EO, JE
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ดีนาห์ เขากเ็อานางไปหลับนอน
และทาํอนาจารต่อนาง
3 จิตใจของเชเคมก็ผู กพันอยู่
กับนางสาวดีนาห์ บุตรสาวยา-
โคบ และเขารักนางพูดจาเล้า
โลมเอาใจนาง
4 เชเคมจึ งพูดกั บฮาโมร์ บิดา
ของตนว่า "จงขอหญิงสาวนี� ให้
เป็นภรรยาข้าพเจ้าเถิด"
5ยาโคบได้ ยินข่ าวว่ าผู้ นั� นทาํ
การอนาจารกั บนางสาวดีนาห์
บุตรสาวของตน เวลานั� นพวก
บุ ตรชายของท่ านอ ยู่ กั บฝู ง
สัตวที� ในนา ยาโคบจึงนิ� งคอย
จนพวกบุตรชายกลับมาบ้าน
6ฮาโมร์บิดาของเชเคมก็ไปหา
ยาโคบเพื�อปรึกษากับท่าน
7 เมื� อพวกบุตรชายของยาโคบ
ได้ยินข่าวนั� น ก็กลับมาจากนา
ต่างก็โศกเศร้าและโกรธยิ� งนัก
เพราะเชเคมได้กระทาํความโง่
เขลาในพวกอิสราเอล โดยข่ม
ขืนบุตรสาวของยาโคบ ซึ� งเป็น
การไม่สมควร
8ฮาโมร์ก็ปรึกษากับพวกเขาว่า
"จิตใจเชเคมบุตรชายของเรานี�
ผูกพันรักใคร่บุตรสาวของท่าน
มาก ขอหญิงนั�นเป็นภรรยาบุตร
ชายของเราเถิด
9 และเชิ ญพวกท่ านจงทาํการ
สมรสกับพวกเรา ยกบุตรสาว
ของท่านให้พวกเรา และรับบุตร

ยาโคบตอบว่า "มีความจาํเป็น
อะไรหรือ ขอให้ข้าพเจ้าได้รับ
ความกรุณาในสายตาของนาย
ท่านเถิด"
16 ในวันนั� น เอซาวก็กลับไป
ทางเสอีร์
17 ส่ วนยาโคบเดิ นทางไปถึ ง
สุคคท เขาสร้างบ้านอยู่ที� นั� น
และสร้ างเพิ งให้ สั ตว์ ของเขา
ฉะนั�นจึงเรียกที�นั�นว่า สุคคท

ยาโคบซื� อที�ดิน
และสรา้งแท่นบูชา

18 เมื� อยาโคบเดินทางจากปัด-
ดานอารัมก็มาถึงเมืองเชเลมซึ� ง
เป็นเมืองของเชเคมในแผ่นดิน
คานาอัน เขาตั� งเต็นท์อยู่หน้า
เมืองนั�น
19 ยาโคบซื� อที� ดินแปลงหนึ� งที�
ตั� งเต็นท์อยู่นั� น จากบุตรชาย
ของฮาโมร์ บิดาของเชเคมเป็น
เงินหนึ�งร้อยเหรียญ
20 ยาโคบสร้างแท่นบูชาที� นั� น
เรียกแท่นนั�นว่า เอลเอโลเฮอิส-
ราเอล

ดีนาหบุ์ตรสาวคนเดียว
ของยาโคบถูกข่มขืน

34
ฝ่ายดีนาห์ บุตรสาว
ของนางเลอาห์ซึ� งนาง

บังเกิดให้กับยาโคบนั� นออกไป
เยี�ยมผู้หญิงในแผ่นดินนั�น
2 เมื� อเชเคมบุตรชายฮาโมร์คน
ฮีไวต์ผู้เป็นเจ้าเมืองเห็นนางสาว

(BG) ยชว BJ:EG; วนฉ O:N (BO) ปฐก BE:K; JN:H; ยชว EH:B
(BM) ยชว EH:JE; ยน H:N (EI) ปฐก JN:G (B) ปฐก JI:EB (E) ปฐก EI:E
(H) วนฉ BH:E (N) E ซมอ BJ:EE (G) พบญ EE:EI-JI; EJ:BG; ยชว G:BN; วนฉ EI:K
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ของเราให้แก่พวกท่าน และเรา
จะรับบุตรสาวของพวกท่านเป็น
ภรรยาของพวกเรา และเราจะ
อยู่ กับท่ านและจะเป็นชนชาติ
เดียวกัน
17 แต่ถ้าท่านทั� งหลายไม่ฟังคาํ
เรา ไม่เข้าสุหนัต เราจะเอาบุตร
สาวของเราไปเสีย"
18 ถ้อยคาํของเขาเป็นที� พอใจ
ฮาโมร์ และเชเคมบุตรชายของ
ฮาโมร์
19 หนุ่ มคนนั� นไม่ รีรอที� จะทาํ
ตาม เพราะเขามีความรักใคร่ใน
บุตรสาวของยาโคบ เขาเป็นคน
น่าเคารพนับถือมากกว่าใครๆ
ในครอบครัวของบิดา
20 ฮาโมร์กับเชเคมบุตรชายจึง
ออกไปที�ประตูเมือง และปรึก-
ษากับชาวเมืองนั�นว่า
21 "คนเหล่านี� เป็นมิตรกับพวก
เรา เพราะฉะนั�นจงให้เขาอาศัย
ค้าขายในแผ่นดินนี�  เพราะดูเถิด
แผ่นดินนี� กว้างขวางพอให้เขา
อยู่ได้ ให้เรารับบุตรสาวของเขา
เป็นภรรยาพวกเราและยกบุตร
สาวของเราให้เขา
22 เพียงแต่เราที� เป็นชายทุกคน
จะยอมเข้าสุหนัตเหมือนเขา ถ้า
ยอมกระทาํดังนั� น พวกนั� นจะ
อาศัยอยู่เป็นชนชาติเดียวกับเรา
23 ฝูงสัตว์เลี� ยงและทรัพย์สม-
บัติของเขา กับฝูงสัตว์ทั� งสิ� น

สาวของเราให้พวกท่าน
10 ท่ านทั� งหลายจะได้ อยู่ กั บ
พวกเรา แผ่นดินนี� จะอยู่ตรง
หน้าท่าน จงอาศัยเป็นที� ค้าขาย
และจงได้ สมบัติ มากในแผ่ น
ดินนี� "
11 เชเคมบอกบิดาและพวกพี�
ชายของหญิงนั�นว่า "จงเห็นแก่
ข้าพเจ้าเถิด และท่านจะเรียก
เท่าไร ข้าพเจ้ากจ็ะให้
12 ท่ านจะเอาเงินสินสอดและ
ของขวัญสักเท่าไรกต็ามใจ ท่าน
จะเรียกเท่าไร ข้าพเจ้าจะให้ แต่
ขอยกหญิงนั� นเป็นภรรยาข้าพ-
เจ้า"

บุตรชายของยาโคบ
ทําการแกแ้คน้

13 ฝ่ ายบุตรชายของยาโคบก็
ตอบแก่ เชเคมและฮาโมร์ บิดา
ของเชเคมเป็นกลอุบาย เพราะ
เหตุ เขาทาํอนาจารแก่นางสาว
ดีนาห์น้องสาวนั�น จึงกล่าวว่า
14 โดยบอกเขาว่า "เราทาํสิ� งนี�
ไม่ได้ คือยกน้องสาวของเราให้
แก่คนที� ยังไม่ได้เข้าสุหนัตนั� น
เพราะจะเป็นที� อับอายขายหน้า
แก่เรา
15 แต่เราจะยอมดังนี�  ถ้าท่าน
จะยอมเป็นเหมือนพวกเรา โดย
ให้ ผู้ ชายทุกคนของท่านเข้าสุ-
หนัต
16 เราจึ งจะยอมยกบุ ตรสาว

(BE) อพย EE:BK-BG; พบญ EE:EM (BJ) ปฐก JB:G; อพย O:EM; E ซมอ BJ:EH
(BH) อพย BE:HO; ยชว N:E-M (BM) B พศด H:M
(EI) ปฐก BM:B; EJ:BI; นรธ H:B, BB; E ซมอ BN:E
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โอนและเลวีว่า "เจ้าทาํให้เรา
ลาํบากใจ โดยทาํให้เราเป็นที�
เกลียดชังแก่คนแผ่นดินนี�  คือ
คนคานาอันกับคนเปริสซี เรามี
ผู้คนน้อยนัก เขาทั�งหลายจะรุม
กันมาฆ่าเราเสีย จะทาํให้เราและ
ครอบครัวพินาศสิ� น"
31 แต่เขาตอบว่า "มันจะทาํกับ
น้องสาวเราเหมือนหญิงแพศยา
ได้หรือ"

พระเจ้าทรงเรียกยาโคบ
ใหก้ลบัไปยงัเบธเอล

35
พระเจ้าตรัสแก่ยาโคบ
ว่า "จงลุกขึ� นแล้วขึ� น

ไปยังเบธเอล และอาศัยอยู่ที�นั�น
ทาํแท่นที�นั� นบูชาพระเจ้าผู้สาํ-
แดงพระองค์แก่เจ้าเมื� อเจ้าหนี
ไปจากหน้าเอซาวพี�ชายของเจ้า"
2ดังนั� น ยาโคบจึงบอกครอบ
ครัวของตน และคนทั�งปวงที�อยู่
ด้วยกันว่า "จงทิ� งพระต่างด้าว
ที� อยู่ ท่ามกลางเจ้าเสียให้หมด
ชาํระตัว และเปลี� ยนเครื� องนุ่ ง
ห่ม
3และให้พวกเราลุกขึ� นแล้วขึ� น
ไปยังเบธเอล ที�นั�นข้าจะทาํแท่น
บูชาแด่พระเจ้า ผู้ทรงตอบข้าใน
วันที� ข้ามีความทุกข์ใจ และทรง
อยู่กับข้าในทางที�ข้าไปนั�น"
4คนทั� งหลายเอาพระต่างด้าว
ทั�งหมดที�มีอยู่ กับตุ้ มหูที�หูของ
เขามาให้ยาโคบ ยาโคบกซ่็อนไว้

ของเขาก็จะเป็นของเราด้วยมิใช่
หรือ ขอแต่ให้เรายอมกระทาํดัง
นั�นเขาจะยอมอยู่กับเรา"
24 บรรดาชาวเมื องที� ออกไป
จากประตู เมืองก็เห็นชอบด้วย
ฮาโมร์และเชเคมบุตรชาย และผู้
ชายทั� งปวงที� ออกไปจากประตู
เมืองกเ็ข้าสุหนัต
25 ครั� นอ ยู่ มาถึ ง วั นที� ส าม
เมื� อคนเหล่ านั� นกาํลั งเจ็บอยู่
บุตรชายสองคนของยาโคบชื� อ
สิเมโอนและเลวี เป็นพี�ชายนาง
สาวดีนาห์ ก็ถือดาบเข้าไปใน
เมืองด้วยใจกล้าหาญฆ่าผู้ชายใน
เมืองนั�นเสียสิ� น
26 เขาฆ่าฮาโมร์และเชเคมบุตร
ชายเสียด้วยคมดาบ และพานาง
สาวดีนาห์ออกจากบ้านเชเคมไป
เสีย
27 พวกบุตรชายของยาโคบเข้า
ไปตามบ้านคนตาย และปล้น
เมืองนั�น เพราะคนเหล่านั�นได้
ทาํอนาจารต่อน้องสาวของเขา
28 เขาริบเอาฝูงแกะ ฝูงวัว ฝูง
ลา และข้าวของทั� งปวงในเมือง
และในนาไป
29 เอาทรัพย์สมบัติทั� งหมดของ
เขาไป และจับบุตรภรรยาของ
คนเหล่านั�นไปเป็นเชลย และริบ
ของในบ้านไปเสียทั�งสิ� น

ยาโคบลําบากใจ
30 ฝ่ ายยาโคบจึงพูดกับสิ เม-

(EH) ปฐก EJ:BI, BO (EN) ปฐก EM:JJ-JH; HE:EH; HM:N-G (EK) ปฐก HM:N-K
(JI) ปฐก HK:EK-EG; HM:K (B) ปฐก EG:HJ; EO:BJ, BM (E) ปฐก BO:BM; JB:BM, JI
(J) ปฐก EO:BN, EI; JB:J, HE (H) ยชว EH:EK; วนฉ M:K
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11 พระเจ้าตรัสแก่เขาว่า "เรา
เป็นพระเจ้าผู้ ทรงมหิทธิฤทธิW
เจ้าจงเกิดผู้คนทวีมากขึ� น ประ-
ชาชาติหนึ�งและหลายประชาชาติ
จะเกิดมาจากเจ้า กษัตริย์หลาย
องค์จะออกมาจากบั� นเอวของ
เจ้า
12 แผ่นดินที� เราให้แก่อับราฮัม
และอิสอัคแล้วเราจะให้แก่เจ้า
และเราจะให้แผ่นดินนี� แก่ เชื� อ
สายของเจ้าที�มาภายหลังเจ้า"
13 พระเจ้าเสด็จขึ� นไปจากยา-
โคบ ณ ที�ที�พระองค์ตรัสแก่เขา
14 ยาโคบก็ปักเสาสาํคัญไว้ที�
นั� นที�พระองค์ตรัสแก่ตน เป็น
เสาหิน เขาก็เอาเครื�องดื�มบูชา
เทลงบนเสา และเทนํ�ามันบนนั�น
15 ยาโคบเรียกตาํบลที�พระเจ้า
ตรัสแก่ตนว่า เบธเอล

นางราเชลเสียชีวิต
ตอนคลอดเบนยามิน

16 เขาทั� งหลายไปจากเบธเอล
ใกล้จะถึงเอฟราธาห์ นางราเชล
จะคลอดบุตรกเ็จบ็ครรภ์นัก
17 ต่อมา ขณะที�นางเจ็บครรภ์
นัก หญิงผดุงครรภ์บอกนางว่า
"อย่ากลัว ท่านจะได้บุตรชายคน
นี� ด้วย"
18 อยู่มา เมื� อชีวิตใกล้ดับ
(เพราะนางถึ งแก่ ความตาย)
นางเรียกบุตรนั� นว่า เบนโอนี
แต่บิดาเรียกเขาว่า เบนยามิน

ใต้ต้นโอ๊กที�อยู่ใกล้เมืองเชเคม
5พวกเขาก็ยกเดินไป เมือง
ต่างๆที� อยู่รอบข้างต่างมีความ
เกรงกลัวพระเจ้า ชาวเมืองจึงมิ
ได้ ไล่ ตามบรรดาบุตรชายของ
ยาโคบ
6ดังนั� น ยาโคบมาถึงตาํบลลูส
คือเบธเอล ซึ� งอยู่ในแผ่นดิน
คานาอัน ทั�งตัวเขาและทุกคนที�
อยู่กับเขา
7ที� นั� นยาโคบสร้างแท่นบูชาไว้
และเรียกตาํบลนั� นว่าเอลเบธ-
เอล เหตุว่าที� นั� นพระเจ้าทรง
สาํแดงพระองค์แก่ยาโคบ เมื� อ
ครั�งยาโคบหนีไปจากหน้าพี�ชาย
8 ฝ่ายพี� เลี� ยงของนางเรเบคาร์
ชื� อเดโบราห์ ก็ถึงแก่ความตาย
เขาฝังศพไว้ใต้ต้นโอ๊กใต้เบธ-
เอล เขาเรียกต้นไม้นั�นว่า อัล-
โลนบาคูท

พระเจ้าทรงอวยพรยาโคบ
และตรสัถึงพนัธสญัญา

กบัอบัราฮมัอีก
9เมื� อยาโคบออกจากปัดดาน-
อารัมพระเจ้าก็ทรงสาํแดงพระ
องค์แก่ยาโคบอีก และทรงอวย
พรเขา
10 พระเจ้าตรัสแก่เขาว่า "เจ้ามี
ชื� อว่ายาโคบ เขาจะไม่เรียกเจ้า
ว่ายาโคบต่อไป แต่จะมีชื� อว่า
อิสราเอล" ดังนั� นพระองค์จึง
เรียกเขาว่า อิสราเอล

(N) อพย BN:BK (K) ปฐก EO:BM, EE (G) ปฐก EO:BJ (O) ปฐก EH:NM (M) ปฐก JE:EM
(BI) ปฐก BG:N (BB) ปฐก M:B, G (BE) ปฐก BE:G; BJ:BN (BJ) ปฐก BG:EE; BO:JJ
(BH) ปฐก EO:BO-BM (BN) ปฐก EO:BM (BG) ปฐก JI:EH
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บิดาของตนที�มัมเร คือที� เมือง
อารบา คือเฮโบรน ที�อับราฮัม
และอิสอัคเคยอาศัยก่อน
28 อิสอั คมีอายุหนึ� งร้อยแปด
สิบปี
29 อิสอัคก็สิ� นลมหายใจ ท่าน
ชราและแก่หง่อมมากเมื� อสิ� น
ชีวิต และไปอยู่ร่วมบรรพบุรุษ
ของท่าน เอซาวและยาโคบบุตร
ชายของตนกน็าํท่านไปฝังเสีย

พงศพ์นัธุข์องเอซาว
(คือเอโดม)

36
ต่อไปนี� เป็นพงศ์พันธุ์
ของเอซาวคือเอโดม

2เอซาวได้หญิงคนคานาอันมา
เป็นภรรยา คืออาดาห์บุตรสาว
เอโลนคนฮิตไทต์ และโอโฮลี-
บามาห์ บุตรสาวอานาห์ผู้ เป็น
บุตรสาวศิเบโอนคนฮีไวต์
3กับบาเสมัท บุตรสาวอิชมา-
เอลเป็นน้องสาวของเนบาโยท
4ฝ่ายนางอาดาห์คลอดบุตรให้
เอซาวชื� อเอลีฟัส นางบาเสมัท
คลอดบุตรชื�อเรอูเอล
5และนางโอโฮลีบามาห์คลอด
บุตรชื�อเยอูช ยาลาม และโคราห์
คนเหล่านี� เป็นบุตรชายของเอ-
ซาวที�เกิดในแผ่นดินคานาอัน
6 เอซาวพาภรรยาบุตรชายหญิง
และคนทั� งปวงในครอบครัวของ
ตน กับฝูงสัตว์ บรรดาสัตว์ใช้
งาน และทรัพย์สิ�งของทั�งหมดที�

19 นางราเชลก็สิ� นชีวิต เขาฝัง
ศพไว้ริมทางที� จะไปบ้านเอฟ-
ราธาห์ซึ�งคือเบธเลเฮม
20 ยาโคบเอาเสาหินปักไว้ ณ ที�
ฝังศพซึ�งเป็นเสาหิน ณ ที�ฝังศพ
นางราเชลจนทุกวันนี�
21 อิสราเอลก็ยกเดินต่อไปอีก
ไปตั� งเต็นท์อยู่ เลยหอคอยแห่ง
เอเดอร์
22 อยู่มาเมื�ออิสราเอลอาศัยอยู่
ที�แผ่นดินนั�น รูเบนไปนอนกับ
นางบิลฮาห์ ภรรยาน้อยของบิดา
อิสราเอลก็ได้ยินเรื� องนี�  ฝ่าย
บุตรชายของยาโคบมีสิบสองคน

บุตรชายสิบสองคน
ของยาโคบ

23 บุตรชายของนางเลอาห์ ชื� อ
รูเบน เป็นบุตรหัวปีของยาโคบ
สิเมโอน เลวี ยูดาห์ อิสสาคาร์
และเศบูลุน
24 บุตรชายของนางราเชลชื� อ
โยเซฟ และเบนยามิน
25 บุ ตรชายของนางบิ ลฮาห์
สาวใช้ของนางราเชลชื� อ ดาน
และนัฟทาลี
26 บุ ตรชายของนางศิ ลปาห์
สาวใช้ของนางเลอาห์ชื� อ กาด
และอาเชอร์ คนเหล่านี� เป็นบุตร
ชายของยาโคบ ซึ� งเกิดที� ปัด-
ดานอารัม

อิสอคัเสียชีวิต
27 ฝ่ายยาโคบกลับมาหาอิสอัค

(BM) ปฐก HO:G (EI) B ซมอ BI:E (EB) มคา H:O (EE) ปฐก HM:H (EJ) ปฐก EM:JB
(EG) ปฐก BJ:BO; BO:B; EJ:BM; ยชว BH:BN (EM) ปฐก BN:BN; EN:O-M; HM:JB, JJ
(B) ปฐก EN:JI (E) ปฐก EK:JH; EO:M; E พกษ G:K (J) ปฐก EO:M (H) B พศด B:JN
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สาวศิเบโอน นางคลอดบุตรให้
เอซาวชื�อเยอูช ยาลาม และโค-
ราห์
15 ต่อไปนี� เป็นเจ้านายในบรร-
ดาบุตรชายของเอซาว บรรดา
บุตรชายของเอลีฟัส บุตรชายหัว
ปีของเอซาว คือเจ้านายเทมาน
เจ้านายโอมาร์ เจ้านายเศโฟ เจ้า
นายเคนัส
16 เจ้านายโคราห์ เจ้านายกา-
ทาม เจ้านายอามาเลข คนเหล่า
นี� เป็นเจ้านายของเอลีฟัส ใน
แผ่นดินเอโดม พวกเขาเป็นลูก
หลานของนางอาดาห์
17 ต่อไปนี� เป็นบุตรชายของเร-
อู เอลผู้ เป็นบุตรชายของเอซาว
คือเจ้านายนาหาท เจ้านายเศ-
ราห์ เจ้านายชัมมาห์และเจ้านาย
มิสซาห์ คนเหล่านี� เป็นเจ้านาย
ของเรอู เอลในแผ่นดินเอโดม
พวกเขาเป็นลูกหลานของนาง
บาเสมัทภรรยาของเอซาว
18 ต่ อไปนี� เ ป็ นบุ ตรชายของ
นางโอโฮลีบามาห์ ภรรยาของ
เอซาว คือเจ้านายเยอูช เจ้านาย
ยาลาม และเจ้านายโคราห์ คน
เหล่านี� เป็นเจ้านายเกิดจากนาง
โอโฮลีบามาห์บุตรสาวของอา-
นาห์ ภรรยาเอซาว
19 คนเหล่านี� เป็นบุตรชายของ
เอซาวคือเอโดมและคนเหล่านี�
เป็นเจ้านายของเขา

ได้มาในแผ่นดินคานาอัน หัน
จากหน้ ายาโคบน้ องชายไปที�
เมืองอื�น
7 เพราะทรั พย์ สมบัติ ของทั� ง
สองมีมาก จะอยู่ด้วยกันมิได้
ดินแดนที�เขาอาศัยนั� นไม่พอให้
เขาเลี� ยงฝูงสัตว์
8 เอซาวจึงไปอยู่ในถิ�นเทือกเขา
เสอีร์ เอซาวคือเอโดม
9ต่อไปนี� เป็นพงศ์พันธุ์ของเอ-
ซาว บิดาคนเอโดม ชาวเมือง
เทือกเขาเสอีร์
10 ชื� อบุตรชายของเอซาว คือ
เอลีฟัส บุตรชายนางอาดาห์
ภรรยาเอซาว เรอูเอลบุตรชาย
นางบาเสมัท ภรรยาเอซาว
11 ฝ่ายบุตรชายของเอลีฟัสชื� อ
เทมาน โอมาร์ เศโฟ กาทาม
และเคนัส
12 ทิมนาเป็นภรรยาน้อยของ
เอลีฟัสบุตรชายเอซาว นาง
คลอดบุตรให้เอลีฟัสชื� ออามา-
เลข คนเหล่านี� เป็นบุตรชายของ
อาดาห์ภรรยาเอซาว
13 ต่อไปนี� เป็นบุตรชายของเร-
อูเอล คือนาหาท เศ-ราห์ ชัม-
มาห์ และมิสซาห์ คนเหล่านี�
เป็นบุตรชายของบาเสมัทภรรยา
ของเอซาว
14 ต่อไปนี� เป็นบุตรชายภรรยา
ของเอซาว คือนางโอโฮลีบามาห์
บุตรสาวของอานาห์ ผู้ เป็นบุตร

(G) ปฐก BJ:K, BB; BG:O; EO:H; ฮบ BB:M
(O) ปฐก JE:J; JK:B, BM; พบญ E:N (BI) B พศด B:JN
(BE) อพย BG:O-BK; กดว EH:EI; พบญ EN:BG-BM; B ซมอ BN:E-J
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โชบาล เจ้านายศิเบโอน เจ้านาย
อานาห์
30 เจ้านายดีโชน เจ้านายเอ-
เซอร์ เจ้านายดีชาน คนเหล่านี�
เป็นเจ้านายของคนโฮรีตามพวก
เจ้านายของเขาในแผ่นดินเสอีร์

กษตัริยแ์ห่ง
แผ่นดินเอโดม

31 ต่อไปนี� เป็นกษัตริย์ที�ครอบ
ครองในแผ่นดินเอโดม ก่อนที�
คนอิ สราเอลมี กษั ตริ ย์ ครอบ
ครอง
32 เบลาบุตรชายเบโอร์ครอบ
ครองในเอโดม เมืองหลวงของ
ท่านชื�อดินฮาบาห์
33 เมื� อเบลาสิ� นพระชนม์แล้ว
โยบับบุตรชายเศ-ราห์ชาวเมือง
โบสราห์ขึ� นครอบครองแทน
34 เมื� อโยบับสิ� นพระชนม์แล้ว
หุ ชามชาวแผ่นดินของคนเท-
มานขึ� นครอบครองแทน
35 เมื� อหุชามสิ� นพระชนม์แล้ว
ฮาดั ดบุตรชายของเบดั ดผู้ รบ
ชนะคนมีเดียนในทุ่ งแห่งโมอับ
ขึ� นครอบครองแทน เมืองหลวง
ของท่านชื�ออาวีท
36 เมื� อฮาดัดสิ� นพระชนม์แล้ว
สัมลาห์ชาวเมืองมัสเรคาห์ ขึ� น
ครอบครองแทน
37 เมื�อสัมลาห์สิ� นพระชนม์แล้ว
ซาอูลชาวเมืองเรโหโบท อยู่ที�
แม่นํ�าขึ� นครอบครองแทน

เชื� อสายของเสอีร์
ในแผ่นดินเอโดม

20 ต่อไปนี� เป็นบุตรชายของเส-
อีร์คนโฮรี ชาวแผ่นดินนั� นคือ
โลทาน โชบาล ศิเบโอน อานาห์
21 ดีโชน เอเซอร์และดีชาน คน
เหล่านี� เป็นเจ้านายของคนโฮรี
ผู้ เป็นบุตรของเสอีร์ในแผ่นดิน
เอโดม
22 บุตรชายโลทานชื� อโฮรีและ
เฮมาม และน้องสาวของโลทาน
ชื�อทิมนา
23 ต่อไปนี� เป็นบุตรของโชบาล
คืออัลวาน มานาฮาท เอบาล
เซโฟ และโอนัม
24 ต่อไปนี� เป็นบุตรของศิเบ-
โอนคืออัยยาห์ และอานาห์ อา-
นาห์นั� นเป็นผู้ที� ได้พบฝูงล่อใน
ถิ� นทุรกันดาร เมื� อเลี� ยงฝูงลา
ของศิเบโอนบิดาของเขา
25 ต่อไปนี� เป็นบุตรของอานาห์
คือดีโชน และโอโฮลีบามาห์ผู้
เป็นบุตรสาวของอานาห์
26 ต่อไปนี� เป็นบุตรของดีโชน
คือเฮมดาน เอชบาน อิธราน
และเคราน
27 ต่อไปนี� เป็นบุตรของเอเซอร์
คือบิลฮาน ศาวาน และอาขาน
28 ต่อไปนี� เป็นบุตรของดีชาน
คืออูศและอารัน
29 ต่อไปนี� เป็นเจ้านายของคน
โฮรี คือเจ้านายโลทาน เจ้านาย

(EI) ปฐก BH:K; พบญ E:BE, EE; B พศด B:JO-HE
(EH) ลนต BM:BM (EO) โยบ B:B
(JB) ปฐก BG:K, BK; JN:BB; B พศด B:HJ (JG) ปฐก BI:BB
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ของยาโคบ เมื� อโยเซฟอายุได้
สิบเจด็ปีไปเลี� ยงสัตว์อยู่กับพวก
พี�ชาย เด็กหนุ่มนั�นอยู่กับบุตร
ชายของนางบิลฮาห์และกับบุตร
ชายของนางศิลปาห์ภรรยาบิดา
ของตน โยเซฟเอาความผิดของ
พี�ชายมาเล่าให้บิดาฟัง
3 ฝ่ ายอิ สราเอลรักโยเซฟมาก
กว่าบุตรทั�งหมดของท่าน เพราะ
โยเซฟเป็นบุตรชายที� เกิดมาเมื�อ
บิดาแก่แล้ว บิดาทาํเสื� อยาว
หลากสีให้แก่โยเซฟ
4เมื� อพวกพี� ชายเห็นว่าบิดารัก
โยเซฟมากกว่าบรรดาพี� ชาย ก็
ชังโยเซฟ และพูดดีกับเขาไม่ได้
5คราวหนึ� งโยเซฟฝัน แล้วเล่า
ให้พวกพี�ชายฟัง พวกพี�ชายยิ�ง
ชังโยเซฟมากขึ� น
6โยเซฟเล่าว่า "ฟังความฝันซึ� ง
ข้าพเจ้าฝันเห็นซิ
7ดูเถิด พวกเรากาํลังมัดฟ่อน
ข้าวอยู่ในนา ทันใดนั� น ฟ่อน
ข้าวของข้าพเจ้ าตั� งขึ� นยืนตรง
และดูเถิด ฟ่อนข้าวของพวกพี�ๆ
มาแวดล้อมกราบไหว้ฟ่อนข้าว
ของข้าพเจ้า"
8 พวกพี� ชายจึ งถามโยเซฟว่ า
"เจ้าจะปกครองเรากระนั� นหรือ
เจ้ าจะมี อาํนาจครอบครองเรา
หรือ" พวกพี�ชายก็ยิ� งชังโยเซฟ
มากขึ� นอีกเพราะความฝัน และ
เพราะคาํของเขา

38 เมื� อซาอูลสิ� นพระชนม์แล้ว
บาอัลฮานันบุตรชายอัคโบร์ขึ� น
ครอบครองแทน
39 เมื� อบาอั ลฮานั นบุ ตรชาย
อัคโบร์สิ� นพระชนม์แล้ว ฮาดาร์
ขึ� นครอบครองแทน เมืองหลวง
ของท่านชื�อปาอู และมเหสีของ
ท่านมีพระนามว่า เมเหทาเบล
ธิดาของมัทเรด ธิดาของเมซา-
หับ
40 ต่อไปนี� เป็นชื� อเจ้านายของ
เอซาว ตามครอบครัว ตามที�
ตามชื�อ คือเจ้านายทิมนา เจ้า
นายอัลวาห์ เจ้านายเยเธท
41 เจ้านายโอโฮลีบามาห์ เจ้า
นายเอลาห์ เจ้านายปิโนน
42 เจ้านายเคนัส เจ้านายเท-
มาน เจ้านายมิบซาร์
43 เจ้านายมักดีเอล และเจ้า
นายอิราม คนเหล่านี� เป็นเจ้า
นายของเอโดม คือเอซาวบิดา
ของคนเอโดม ตามที� อยู่ของ
ท่าน ในแผ่นดินที� เป็นกรรม
สิทธิWของท่าน

เรื�องของโยเซฟ
ผูที้�พระเจ้า
ทรงเลือกไว้

37
ฝ่ ายยาโคบมาอยู่ ใน
ดิ นแดนที� บิ ด าขอ ง

ท่ านเคยอาศัยเป็นคนต่างด้าว
นั�นคือ แผ่นดินคานาอัน
2 ต่อไปนี� เป็นประวัติพงศ์พันธุ์

(JM) B พศด B:NI (HI) B พศด B:NB (B) ปฐก BG:O; EJ:H; EO:H; JK:G; ฮบ BB:M
(E) ปฐก JN:EN-EK; B ซมอ E:EE-EH (J) ปฐก JG:EJ, JE; HH:EI; B ซมอ E:BM
(H) ปฐก EG:HB; B ซมอ BG:EO (G) ปฐก HE:K, M; HJ:EK; HH:BH
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ว่า "เจ้าหาอะไร"
16 โยเซฟตอบว่า "ข้าพเจ้าหาพี�
ชายของข้าพเจ้า โปรดบอก
ข้าพเจ้าทีว่า เขาเลี� ยงสัตว์อยู่ที�
ไหน"
17 คนนั� นตอบว่า "เขาไปแล้ว
เพราะเราได้ยินเขาพูดกันว่า `ให้
เราไปเมืองโดธานกันเถิด'" โย-
เซฟตามไปพบพวกพี�ชายที�เมือง
โดธาน
18 เมื� อพวกพี� ชายเห็นโยเซฟ
แต่ไกลยังมาไม่ถึง เขาก็พากัน
คิดปองร้ายจะฆ่าเสีย
19 เขาพูดกันว่า "ดูเถิด เจ้าช่าง
ฝันมานี�แล้ว
20 ฉะนั�น มาเถิด บัดนี� ให้พวก
เราฆ่ามันเสีย แล้วทิ� งลงไว้ในบ่อ
บ่อหนึ�ง เราจะว่า `สัตว์ร้ายกัด
กินมันเสีย' แล้วเราจะดูว่าความ
ฝันนั�นจะเป็นจริงได้อย่างไร"
21 ฝ่ายรูเบนพอได้ยินดังนั�น ก็
อยากช่วยโยเซฟให้พ้นมือพวก
พี� ชายจึงพูดว่า "เราอย่าฆ่ามัน
เลย"
22 รูเบนเตือนเขาว่า "อย่าทาํให้
โลหิตไหล จงทิ� งมันในบ่อนี� ใน
ถิ�นทุรกันดาร อย่าแตะต้องน้อง
เลย" ทั�งนี� เพื�อจะช่วยน้องให้พ้น
มือเขา แล้วจะได้ส่งกลับไปยัง
บิดา
23 ต่อมา ครั�นโยเซฟมาถึงพวก
พี� ชาย เขาก็จับโยเซฟถอดเสื� อ

9ต่อมาโยเซฟกฝ็ันอีก จึงเล่าให้
พวกพี�ชายฟังว่า "ดูเถิด ข้าพ-
เจ้าฝันอีกครั�งหนึ�ง เห็นดวงอา-
ทิตย์ดวงจันทร์ และดาวสิบเอด็
ดวงกาํลังกราบไหว้ข้าพเจ้า"
10 เมื� อเล่ าให้ บิดาและพวกพี�
ชายฟัง บิดาก็ว่ากล่าวโยเซฟว่า
"ความฝันที� เจ้ าได้ฝันเห็นนั� น
หมายความว่าอะไร เรากับมาร-
ดาและพวกพี� ชายของเจ้าจะมา
ซบหน้าลงถึ งดินกราบไหว้ เจ้ า
กระนั�นหรือ"
11 พวกพี�ชายอิจฉาโยเซฟ บิดา
กน็ิ�งตรองเรื�องนี� อยู่แต่ในใจ

พวกพี�ชาย
ขายโยเซฟใหเ้ป็นทาส

12 ฝ่ ายพวกพี� ช ายพากั นไป
เลี� ยงแพะแกะของบิดาที� เมือง
เชเคม
13 อิสราเอลจึงพูดกับโยเซฟว่า
"พี� ชายของเจ้ าเลี� ยงแพะแกะ
อยู่ที�เมืองเชเคมมิใช่หรือ มาพ่อ
จะใช้เจ้าไปหาพี� ชาย" โยเซฟ
ตอบว่า "ข้าพเจ้าพร้อมแล้ว"
14 บิดาจึงพูดกับเขาว่า "เราขอ
ร้องเจ้าให้ไปดูพี�ชายของเจ้าและ
ฝูงสัตว์ซิว่า สบายดีหรือไม่ แล้ว
กลับมาบอกพ่อ" บิดาใช้เขาไป
จากที� ราบเฮโบรน เขาก็มายัง
เมืองเชเคม
15 ดูเถิด ชายคนหนึ�งพบโยเซฟ
เดินไปเดินมาในท้องนาจึงถาม

(M) ปฐก HK:EM (BI) ปฐก EG:EM (BB) ดนล G:EO (BE) ปฐก JJ:BO (BH) ปฐก BJ:BO
(BK) พซม B:G (BG) E พกษ K:BJ (BO) B ซมอ BM:B; สดด JB:BJ; JG:BE, JE
(EI) สภษ B:BB (EB) ปฐก HE:EE (EJ) มธ EG:EO
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มา และฆ่าลูกแพะผู้ตัวหนึ�ง จุ่ม
เสื� อของโยเซฟลงในเลือด
32 แล้วก็ส่งเสื� อยาวหลากสีนั� น
ไปยังบิดา บอกว่า "พวกเราได้
พบเสื� อตัวนี�  ขอพ่อจงพิจารณา
ดูว่าใช่เสื� อลูกของพ่อหรือไม่"
33 บิดารู้จักแล้วร้องว่า "นี� เป็น
เสื� อลูกเรา สัตว์ร้ายกัดกินเขา
เสียแล้ว โยเซฟย่อยยับเสียแล้ว
เป็นแน่"
34 ยาโคบก็ ฉี กเสื� อผ้ าเอาผ้ า
กระสอบคาดเอว ไว้ทุกข์ให้บุตร
ชายหลายวัน
35 ฝ่ายบุตรชายหญิงทั� งหมดก็
พากันมาปลอบโยนบิดา แต่ท่าน
ไม่ยอมรับการปลอบโยนกล่าว
ว่า "เราจะโศกเศร้าถึงลูกเราจน
กว่าเราจะตามลงไปยังหลุมฝัง
ศพ" บิดาของเขาร้องไห้คิดถึง
เขาดังนี�
36 แล้วคนมีเดียนก็ขายโยเซฟ
ในอี ยิปต์ไว้กับโปทิฟาร์ข้าราช
สาํนักของฟาโรห์ ผู้ บัญชาการ
ทหารรักษาพระองค์

ความบาปของยูดาห์
นางทามารจึ์งเขา้ราชวงศ์

ของพระเยซูคริสต์

38
ต่อมา  ครั�งนั�นยูดาห์
ลงไปจากพวกพี� น้ อง

ไปอาศัยอยู่กับคนอดุลลามคน
หนึ�งชื�อฮีราห์
2 ยู ดาห์ เห็ นบุ ตรสาวของคน

ออกเสีย คือเสื� อยาวหลากสีที�
สวมอยู่
24 แล้ วเอาโยเซฟไปทิ� งลงใน
บ่อ บ่อนั�นว่างเปล่าไม่มีนํ�า
25 ขณะที�นั� งรับประทานอยู่ เขา
เงยหน้าขึ� น ดูเถิด เห็นหมู่คน
อิชมาเอลมาจากเมืองกิ เลอาด
มีฝูงอูฐบรรทุกยางไม้ พิมเสน
และมดยอบเอาเดินทางลงไปยัง
อียิปต์
26 ยู ดาห์ จึ งพู ดกั บพี� น้ องว่ า
"หากเราฆ่าน้องและซ่อนโลหิต
ไว้จะมีประโยชน์อันใดเล่า
27 มาเถิด ให้เราขายน้องแก่
พวกอิชมาเอลโดยไม่แตะต้อง
เขา เพราะเขาก็เป็นน้องและ
เป็นเลื อดเนื� อของเราเหมื อน
กัน" พี�น้องทั�งปวงกพ็อใจ

โยเซฟถูกนาํไปยงัอียิปต์
28 ขณะนั� นพวกพ่อค้ าชาวมี-
เดียนกาํลังผ่านมา พวกพี�ชายก็
ฉุดโยเซฟขึ� นจากบ่อ ขายให้แก่
คนอิ ชมา เอลเ ป็ นเงิ น ยี� สิ บ
เหรียญ คนอิชมาเอลกพ็าโยเซฟ
ไปยังอียิปต์
29 ฝ่ายรูเบนเมื� อกลับมาถึงบ่อ
นั�น และดูเถิด โยเซฟมิได้อยู่ใน
บ่อนั�น จึงฉีกเสื� อผ้าของตน
30 แล้วกลับไปหาพวกน้องบอก
ว่า "เดก็นั�นหายไปเสียแล้ว แล้ว
ข้าพเจ้าจะไปที�ไหนเล่า"
31 พวกเขาก็เอาเสื� อของโยเซฟ

(EN) ปฐก BK:BB-BE; JG:EO, JK (EK) ปฐก JG:EI (EG) ปฐก EM:BH (EO) ปฐก JG:EN
(EM) ปฐก JG:JH (JI) ปฐก HE:BJ, JK (JB) ปฐก JG:J, EJ (JJ) ปฐก JG:EI
(JH) ปฐก JG:EM (JN) ปฐก EN:O (JK) ปฐก JM:B (B) E พกษ H:O (E) ปฐก JH:E
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ชายของเราจะโต" ยูดาห์กลัวว่า
เขาจะตายเสียเหมือนพี�ชาย นาง
ทามาร์ จึ งไปอาศัยอยู่ ในบ้ าน
บิดา
12 อยู่มาภรรยาของยูดาห์ ผู้
เป็นบุตรสาวชูวาก็ตาย เมื� อยู-
ดาห์ค่อยบรรเทาความโศก จึง
ขึ� นไปหาคนตัดขนแกะของตนที�
บ้านทิมนาท กับเพื�อนชื�อฮีราห์
เป็นคนอดุลลาม
13 มีคนมาบอกนางทามาร์ ว่ า
"ดูเถิด พ่อสามีของเจ้าไปบ้าน
ทิมนาทจะตัดขนแกะ"
14 นางจึงผลัดเสื� อสาํหรับหญิง
ม่ายออกเสีย เอาผ้าคลุมหน้า
ห่มตัวไว้ไปนั�งอยู่ที�สถานที�กลาง
แจ้ง ริมทางที�จะไปบ้านทิมนาท
ด้วยนางเห็นว่า เช-ลาห์โตขึ� น
แล้ว แต่นางยังมิได้เป็นภรรยา
ของเขา
15 เมื� อยูดาห์ เห็นนางก็คิดว่า
เป็นหญิงโสเภณี เพราะนางได้
เอาผ้าคลุมหน้าไว้
16 ยู ดาห์ จึ งได้ เ ข้ าไปพูดกั บ
หญิงริมทางนั�นว่า "มาเถิด ให้
เราเข้านอนด้วย" (เพราะไม่
ทราบว่า นางเป็นสะใภ้ของตน)
นางจึงว่า "ท่านจะให้อะไรสาํ-
หรับการที�เข้าหาข้าพเจ้า"
17 ยูดาห์ตอบว่า "เราจะส่งลูก
แพะจากฝู งมาให้ เจ้ าตั วหนึ� ง"
นางกถ็ามว่า "ท่านจะให้ของมัด

คานาอันคนหนึ�งที�นั�น บิดาหญิง
นั� นชื� อชูวา จึงแต่งงานกับหญิง
นั�นและเข้าไปหานาง
3หญิงนั� นก็ตั� งครรภ์คลอดบุตร
ชาย บิดาจึงตั� งชื�อว่า เอร์
4หญิงนั� นก็ตั� งครรภ์อีกคลอด
บุตรชาย ตั� งชื�อว่า โอนัน
5 นางตั� งครรภ์ อี กคลอดบุตร
ชาย ตั� งชื�อว่า เช-ลาห์ นางอยู่ที�
เคซิบเมื�อนางให้กาํเนิดเขา
6 ยูดาห์ก็ได้หาหญิงคนหนึ� งชื� อ
ทามาร์ให้เป็นภรรยาเอร์บุตรหัว
ปีของตน
7 เอร์ บุตรหั วปีของยูดาห์ เป็น
คนชั� วในสายพระเนตรของพระ
เยโฮวาห์ พระเยโฮวาห์จึงทรง
ประหารเขาเสีย
8ยูดาห์จึงบอกโอนันว่า "เข้าไป
หาภรรยาพี�ชายของเจ้าเถิด และ
แต่งงานกับนาง เพื� อจะได้สืบ
เชื� อสายพี�ชายไว้"
9โอนันรู้ ว่าเชื� อสายจะไม่ได้นับ
เป็นของตน ต่อมาเมื� อเขาเข้า
ไปหาภรรยาของพี�ชาย จึงทาํให้
นํ�ากามตกดินเสียด้วยเกรงว่าจะ
สืบเชื� อสายให้แก่พี�ชาย
10 สิ� งที� โอนันกระทาํนั� นไม่เป็น
ที�พอพระทัยพระเยโฮวาห์ พระ
องค์จึงทรงประหารชีวิตเขาเสีย
11 ยูดาห์ จึ งบอกทามาร์ บุ ตร
สะใภ้ว่า "กลับไปเป็นหญิงม่าย
ที� บ้านบิดาจนกว่าเช-ลาห์บุตร

(J) ปฐก HK:BE (N) กดว EK:EI (K) ปฐก EB:EB (G) ปฐก HK:BE (O) พบญ EN:N-K
(M) พบญ EN:K (BI) ปฐก HK:BE; กดว EK:BM (BB) ลนต EE:BJ (BE) E ซมอ BJ:JM
(BJ) ยชว BN:BI, NG (BH) ปฐก JO:BB, EK (BG) ปฐก JO:EI
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แล้ว" ยูดาห์จึงสั�งว่า  "พานาง
ออกมานี� จับคลอกไฟเสีย"
25 เมื� อเขากาํลังพานางออกมา
นางกส่็งคนไปหาพ่อสามีบอกว่า
"ข้าพเจ้ามีครรภ์กับคนที�เป็นเจ้า
ของสิ�งนี� " และนางว่า "ขอท่าน
พิจารณาดูแหวนตรา เชือก และ
ไม้พลองเหล่านี� ว่าเป็นของผู้ใด"
26 ยูดาห์รับไปพิจารณาดูรู้แล้ว
ก็ว่า "หญิงคนนี� ชอบธรรมยิ� ง
กว่าเรา เหตุว่าเรามิได้ยกเขาให้
แก่ เช-ลาห์ บุ ตรชายของเรา"
ฝ่ายยูดาห์ก็มิได้สมสู่ กับนางต่อ
ไปอีก
27 อยู่มา เมื� อถึงเวลากาํหนด
คลอดบุตร ดูเถิด กม็ีลูกแฝดอยู่
ในครรภ์
28 ต่อมาเมื� อจะคลอดนั� นบุตร
คนหนึ� ง ยื� นมื อออกมาก่ อน
หญิงผดุงครรภ์ จึ งเอาด้ายแดง
ผูกไว้ที� ข้อมือ และกล่าวว่า
"คนนี� คลอดก่อน"
29 ต่อมาเมื�อบุตรนั�นหดมือเข้า
ไป ดูเถิด บุตรอีกคนหนึ� งก็
คลอดออกมาก่อน หญิงผดุง
ครรภ์จึงร้องว่า "เจ้าแหวกออก
มาได้อย่างไร เจ้าได้แหวกออก
มา" เหตุฉะนี� จึงเรียกบุตรนั�นว่า
เปเรศ
30 ภายหลังน้องชายเปเรศที� มี
ด้ ายแดงผูกข้อมือนั� นก็คลอด
จึงให้ชื�อว่า เศ-ราห์

จาํไว้ก่อนจนกว่าจะส่งลูกแพะ
นั�นมาได้ไหม"
18 ยูดาห์ถามว่า "เจ้าจะเอาอะ-
ไรเป็นของมัดจาํ" นางจึงตอบว่า
"จะขอแหวนตรากับเชือก ทั�งไม้
พลองที�มือท่านด้วย" ยูดาห์กใ็ห้
และเข้าไปหานาง นางกต็ั� งครรภ์
กับเขา
19 นางจึงลุกขึ� นไปเสียและเอา
ผ้าคลุมหน้านั�นออก นุ่งห่มเสื� อ
ผ้าสาํหรับหญิงม่ายอีก
20 ฝ่ายยูดาห์ฝากลูกแพะมากับ
เพื�อนคนอดุลลามให้ไถ่ของมัด
จาํจากมือหญิงนั�น แต่เขาหานาง
ไม่พบ
21 เขาจึงถามคนที�อยู่ตาํบลนั� น
ว่า "หญิงโสเภณีอยู่ที� สถานที�
กลางแจ้งริมทางนี� ไปไหน" เขา
ตอบว่า "หญิงโสเภณีที�นี�ไม่มี"
22 เพื�อนกก็ลับไปบอกยูดาห์ว่า
"ข้าพเจ้าหาไม่พบ ทั�งชาวตาํบล
นั�นกว่็า `หญิงโสเภณีที�นี�ไม่มี'"
23 ยูดาห์จึงว่า "ให้หญิงนั�นเกบ็
ของนั�นไว้เถิด มิฉะนั�นเราจะละ
อายใจ ดูเถิด เราฝากลูกแพะตัว
นี� ไปให้ แต่ท่านกห็าหญิงนั�นไม่
พบ"
24 อยู่มาอีกประมาณสามเดือน
มีคนมาบอกยูดาห์ว่า "ทามาร์
บุ ตรสะใภ้ ของท่ านเป็ นหญิ ง
แพศยา ยิ� งกว่านั� นอีก ดูเถิด
นางมี ครรภ์ เพราะการแพศยา

(BO) ปฐก JO:EN; HB:HE (BM) ปฐก JO:BH (EH) ลนต EI:BH; EB:M; พบญ EE:EB
(EN) ปฐก JG:JE; JO:BO (EK) ปฐก JG:JJ; JO:BH; B ซมอ EH:BG
(EM) ปฐก HK:BE; กดว EK:EI; นรธ H:BE (JI) ปฐก HK:BE; B พศด E:H; มธ B:J
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6นายได้มอบของสารพัดไว้ใน
มือโยเซฟ มิได้เอาใจใส่สิ� งของ
อะไรเลย เว้นแต่อาหารการกิน
โยเซฟนั� นเป็นคนรูปงามและ
เป็นที�โปรดปราน
ภรรยาโปทิฟารใ์ส่รา้ยโยเซฟ

7อยู่มาภายหลังเหตุการณ์เหล่า
นี� ภรรยาของนายมองดู โยเซฟ
ด้วยความเสน่หาและชวนว่า "มา
นอนกับเราเถิด"
8แต่โยเซฟไม่ยอม จึงตอบแก่
ภรรยาของนายว่า "คิดดูเถิด
นายก็มิ ได้ ห่ วงสิ� งใดซึ� งอยู่ ใน
บ้านเรือน ได้มอบของทุกอย่าง
ที�มีอยู่ไว้ในมือข้าพเจ้า
9 ในบ้ านนี� ไม่ มี ใครใหญ่กว่ า
ข้าพเจ้า นายมิได้หวงสิ� งใดจาก
ข้าพเจ้า ยกเสียแต่ตัวท่านเพราะ
เป็นภรรยาของนาย ข้าพเจ้าจะ
ทาํความผิดใหญ่หลวงนี� อันเป็น
บาปต่อพระเจ้าอย่างไรได้"
10 ต่อมาแม้นางชวนโยเซฟวัน
แล้ววันเล่า โยเซฟก็ไม่ยอมฟัง
นาง ไม่ว่าจะนอนกับนางหรืออยู่
ด้วยกัน
11 อยู่มาคราวนั� นโยเซฟเข้าไป
ในบ้านเพื� อทาํธุระการงานของ
เขา ไม่มีชายประจาํบ้านคนใด
อยู่นั�น
12 นางก็ ค ว้ าเสื� อ ผ้ า โยเซฟ
เหนี�ยวรั�งไว้ แล้วพูดว่า "มานอน
อยู่กับเราเถิด" แต่โยเซฟทิ� งเสื� อ

โยเซฟเจริญในเรือน
ของโปทิฟาร์

39
โยเซฟถู กพาลงไปยั ง
อี ยิ ปต์ แล้ วโปทิ ฟาร์

ข้าราชสาํนักของฟาโรห์ ผู้บัญ-
ชาการทหารรักษาพระองค์ เป็น
คนอียิปต์ ซื� อโยเซฟไว้จากมือ
คนอิชมาเอลผู้พาเขาลงมาที�นั�น
2พระเยโฮวาห์ทรงสถิตอยู่ กับ
โยเซฟ โยเซฟจึงเจริญรวดเร็ว
เขาอยู่ในบ้านคนอียิปต์นายของ
เขา
3นายก็เห็นว่าพระเยโฮวาห์ทรง
สถิตอยู่กับโยเซฟ และพระเย-
โฮวาห์ทรงโปรดให้การงานทุก
อย่างที� กระทาํเจริญขึ� นมากใน
มือของโยเซฟ
4โยเซฟได้รับความกรุณาในสาย
ตาของนายและรับใช้ท่าน นาย
ก็ตั� งให้ดูแลการงานในบ้านของ
ท่าน และทุกสิ� งที� ท่านครอบ
ครองอยู่ ท่านก็มอบไว้ในมือ
ของโยเซฟทั�งสิ� น
5 ต่อมา ตั� งแต่โปทิฟาร์ตั� งโย-
เซฟให้ เป็ นผู้ ดู แลการงานใน
บ้าน และทรัพย์สิ� งของทั� งปวง
ของท่านแล้ว พระเยโฮวาห์กไ็ด้
ทรงอาํนวยพระพรให้แก่ครอบ
ครัวของคนอียิปต์นั�นเพราะเห็น
แก่โยเซฟ ทั� งพระเยโฮวาห์ทรง
อวยพรให้สิ� งของทั� งปวงซึ� งเขามี
อยู่ในบ้านและในนาให้เจริญขึ� น

(B) ปฐก BE:BI; JG:EO, JK; HJ:BN; HN:H (E) ปฐก EK:EH, EO; EO:BN (J) สดด B:J
(H) ปฐก BO:J; BM:BM (N) ปฐก BO:EK (K) ปฐก EM:BG; B ซมอ K:BE (G) E ซมอ J:BB
(M) ปฐก EI:K; HE:BO; ลนต EI:BI (BI) สภษ B:BI (BE) สภษ G:BJ
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เป็นที� โปรดปรานในสายตาของ
ผู้คุมเรือนจาํ
22 ผู้ คุมเรือนจาํก็มอบนักโทษ
ทั� งปวงที� ในเรือนจาํไว้ในความ
ดูแลของโยเซฟ การงานที�ทาํ
ในที� นั� นทุกอย่ างโยเซฟเป็นผู้
กระทาํ
23 ผู้ คุมเรือนจาํไม่ได้เอาใจใส่
การงานใดๆที� โยเซฟดูแลเพราะ
เหตุพระเยโฮวาห์ทรงสถิ ตอยู่
กับท่าน และการงานใดๆที�ท่าน
กระทาํพระเยโฮวาห์ก็ทรงโปรด
ให้เจริญ
พระเจ้าทรงช่วยโยเซฟแกฝั้น

40
ต่ อมาภายหลั งเหตุ -
การณ์เหล่านี�  พนัก

งานนํ�าองุ่ นของกษัตริย์แห่งอี-
ยิปต์ และพนักงานขนมของพระ
องค์ทาํผิดต่อเจ้านาย คือ
กษัตริย์แห่งอียิปต์
2ฟาโรห์ทรงกริ� วข้าราชการทั� ง
สองนั�น คือหัวหน้าพนักงานนํ�า
องุ่น และหัวหน้าพนักงานขนม
3 จึ งให้ จาํ คุ กไว้ ในบ้ านของผู้
บัญชาการทหารรักษาพระองค์
ในคุกที�โยเซฟติดอยู่นั�น
4 ผู้ บัญชาการทหารรักษาพระ
องค์สั� งโยเซฟให้ รับใช้สองคน
นั� น โยเซฟก็ปรนนิบัติเขา
พนักงานทั� งสองติดคุกอยู่ พัก
หนึ�ง
5 คืนหนึ� งข้าราชการทั� งสองนั� น

ผ้าไว้ในมือนางหนีไปข้างนอก
13 ต่อมาเมื� อนางเห็นว่าโยเซฟ
ทิ� งเสื� อผ้าไว้ในมือของนาง หนี
ไปข้างนอกแล้ว
14 นางก็ ร้ องเรี ยกชายประจาํ
บ้านของตนมาบอกว่า "ดูซิ นาย
เอาคนชาติ ฮีบรูมาไว้ทาํความ
หยาบคายแก่เรา มันเข้ามาหาจะ
นอนกับข้า แต่ข้าร้องเสียงดัง
15 อยู่ มาเมื� อมันได้ยินข้าร้อง
ขึ� น มันก็ทิ� งเสื� อผ้าไว้กับข้าหนี
ไปข้างนอก"
16 แล้วนางก็เก็บเสื� อผ้าไว้ใกล้
ตัวจนนายกลับมาบ้าน
17 แล้วนางก็บอกกับนายดังนี�
ว่า "อ้ายบ่าวชาติฮีบรูที�ท่านนาํ
มาไว้นั� นเข้ ามาหาจะทาํหยาบ
คายแก่ข้าพเจ้า
18 ต่อมาเมื�อข้าพเจ้าร้องขึ� นมัน
ก็ทิ� งเสื� อผ้าไว้กับข้าพเจ้าหนีไป
ข้างนอก"
19 ต่อมา ครั� นนายได้ฟังคาํ
ภรรยาบอกว่า "บ่าวของท่านทาํ
กับข้าพเจ้าดังนั�น" กโ็กรธนัก
20 จึงเอาโยเซฟไปจาํไว้ในคุกที�
ที� ขังนักโทษหลวง โยเซฟกต้็อง
จาํอยู่ที�นั�น

พระเจ้าทรงอวยพร
โยเซฟในคุก

21 แต่ว่าพระเยโฮวาห์ทรงสถิต
อยู่กับโยเซฟ และทรงสาํแดง
พระเมตตาแก่เขา ทรงให้เขา

(BH) ปฐก BH:BJ; HB:BE (BG) อพย EJ:B (BM) สภษ K:JH-JN (EI) ปฐก HI:J, BN
(EB) ปฐก JM:E; อพย J:EB (EE) ปฐก JM:H; HI:J-H (EJ) ปฐก JM:E-J
(B) ปฐก HI:BB, BJ (E) สภษ BK:BH (J) ปฐก JM:B, EI, EJ; HB:BI (N) ปฐก JG:N
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ยกศีรษะของท่านขึ� น และจะทรง
ตั� งท่านไว้ในตาํแหน่งเหมือนแต่
ก่อน ท่านจะได้ถวายถ้วยนั�นแก่
ฟาโรห์อีก ดังที�ได้กระทาํมาแต่
ก่อนเมื�อเป็นพนักงานนํ�าองุ่น
14 เมื� อท่านมีความสุขแล้วขอ
ให้ ระลึกถึ งข้าพเจ้ าและแสดง
ความเมตตาปรานี แก่ ข้าพเจ้ า
ช่วยทูลฟาโรห์ให้ข้าพเจ้าได้ออก
จากบ้านนี�
15 เพราะอันที� จริงเขาลักข้าพ-
เจ้ามาจากแคว้นฮีบรู และที�นี�ก ็
เหมือนกันข้าพเจ้าไม่ได้ทาํผิด
อะไรที�ควรต้องติดคุกใต้ดินนี� "
16 เมื� อหั วหน้ าพนั กงานขนม
เห็นว่า คาํแก้ความฝันนั�นดี จึง
เล่าให้โยเซฟฟังว่า "เราฝันด้วย
ดูเถิด เห็นมีกระจาดขนมขาว
สามใบ ตั� งอยู่บนศีรษะเรา
17 ในกระจาดใบบนนั� นมีขนม
สารพัดสาํหรับฟาโรห์ แล้วมีนก
มากินของในกระจาดที�ตั� งอยู่บน
ศีรษะเรา"
18 โยเซฟตอบว่า "ขอแก้ฝันดัง
นี�  คือกระจาดสามใบนั� นได้แก่
สามวัน
19 ภายในสามวันฟาโรห์จะทรง
ยกศีรษะของท่านขึ� นให้ พ้นตัว
และแขวนท่านไว้ที�ต้นไม้ ฝูงนก
จะมากินเนื� อท่าน"
20 ครั� นถึงวันที� สาม เป็นวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาของฟา-

ฝันไป คือพนักงานนํ�าองุ่นและ
พนักงานขนมของกษัตริย์อียิปต์
ที� ต้องจาํอยู่ในคุกนั� น ต่างคน
ต่างฝันคนละเรื�อง ความฝันของ
ต่างคนกม็ีความหมายต่างกัน
6ครั�นเวลาเช้า โยเซฟเข้ามาหา
เห็นข้าราชการทั�งสองนั�น ดูเถิด
เขามีหน้าโศกเศร้า
7จึงถามข้าราชการของฟาโรห์ที�
ถู กจาํอยู่ ในคุกที� บ้ านนายของ
ตนว่า "ทาํไมวันนี� ท่านจึงหน้า
เศร้า"
8 เขาตอบว่า "เราทั� งสองฝันไป
และไม่มีผู้ใดจะแก้ฝันได้" โย-
เซฟบอกเขาว่า "พระเจ้าเท่านั�น
แก้ฝันได้มิใช่หรือ ขอท่านเล่า
ให้ข้าพเจ้าฟังเถิด"
9 หัวหน้าพนักงานนํ�าองุ่ นก็เล่า
ความฝันของตนให้โยเซฟฟังว่า
"ดูเถิด เราฝันเห็นเถาองุ่ นอยู่
ตรงหน้า
10 เถาองุ่ นนั� นมีสามกิ� ง พอ
งอกใบอ่อนดอกตูม ก็มีดอก
บานออกมา และช่อองุ่นกส็ุก
11 ถ้วยของฟาโรห์อยู่ในมือเรา
แล้วเราเก็บลูกองุ่นนั� นบีบให้นํ�า
ลงในถ้วยของฟาโรห์ และวาง
ถ้วยนั�นในพระหัตถ์ของฟาโรห์"
12 โยเซฟบอกข้าราชการนั� นว่า
"ขอแก้ฝันดังนี�  คือกิ�งสามกิ�งนั�น
ได้แก่สามวัน
13 ภายในสามวันฟาโรห์จะทรง

(G) นหม E:E (O) ปฐก HB:BN-BK (BE) ปฐก HI:BO; HB:BE, EN
(BJ) E พกษ EN:EG; สดด J:J (BH) ปฐก EH:HM; HG:EM (BN) ปฐก JG:EK-EO; JM:EI
(BO) ปฐก HI:BE (BM) ปฐก HI:BJ; พบญ EB:EE (EI) ปฐก HI:BJ, BM
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5พระองค์ก็บรรทมหลับไปและ
สุบินครั�งที�สอง และดูเถิด ต้น
ข้าวต้นเดียวมี รวงเจ็ดรวงเป็น
ข้าวเมลด็เต่งงามดี
6แล้วดูเถิด มีรวงข้าวเจ็ดรวง
งอกขึ� นมาภายหลัง เป็นข้าวลีบ
และเกรียมเพราะลมตะวันออก
7รวงข้าวลีบเจ็ดรวงนั� นได้กลืน
กินรวงข้าวเมล็ดเต่งงามดี เจ็ด
รวงนั� นเสีย แล้วฟาโรห์ก็ตื� น
บรรทม และดูเถิด รู้ว่าเป็นพระ
สุบิน
8ครั�นต่อมาเวลารุ่งเช้าพระองค์
มีพระทัยวุ่นวาย จึงรับสั� งให้
เรียกโหรและปราชญ์ทั� งปวงของ
อียิปต์มาเฝ้า แล้วฟาโรห์ทรง
เล่าพระสุบินให้เขาฟัง แต่ไม่มีผู้
ใดทูลแก้พระสุ บินนั� นถวายแก่
ฟาโรห์ได้
9ครั� งนั� นหัวหน้าพนักงานนํ�า
องุ่ นจึงทูลฟาโรห์ว่า "วันนี� ข้า
พระองค์ระลึกถึงความผิดพลั� ง
ของข้าพระองค์ได้
10 คือฟาโรห์ทรงพระพิโรธแก่
ข้าราชการของพระองค์ และทรง
จาํข้าพระองค์ไว้ในคุกที� บ้านผู้
บัญชาการทหารรักษาพระองค์
ทั� งข้าพระองค์กับหัวหน้าพนัก
งานขนม
11 ข้าพระองค์ทั� งสองฝันในคืน
เดียวกัน ทั� งข้าพระองค์และเขา
ความฝั นของต่ างคนมี ความ

โรห์ พระองค์จึงทรงจัดการเลี� ยง
ข้าราชการทั� งปวงของพระองค์
แล้วทรงยกศีรษะหัวหน้าพนัก
งานนํ�าองุ่ น และหัวหน้าพนัก
งานขนมเข้ามาอยู่ท่ามกลางพวก
ข้าราชการ
21 ฝ่ายหัวหน้าพนักงานนํ�าองุ่น
นั� นได้รับการแต่งตั� งในตาํแหน่ง
เดิม เขาก็วางถ้วยในพระหัตถ์
ของฟาโรห์เช่นแต่ก่อน
22 ส่ วนหั วหน้ าพนักงานขนม
นั�นให้แขวนคอเสีย สมจริงดังที�
โยเซฟแก้ฝันไว้
23 แต่หัวหน้าพนักงานนํ�าองุ่ น
นั�นมิได้ระลึกถึงโยเซฟ กลับลืม
เขาเสีย

ความฝันประหลาด
ของกษตัริยฟ์าโรห์

41
ครั� นอ ยู่ มาอี กสอง ปี
เต็ม ฟาโรห์ก็สุบิน

และดูเถิด พระองค์ทรงยืนอยู่ที�
ริมฝั�งแม่นํ�า
2ดูเถิด มีวัวเจ็ดตัวอ้วนพีงาม
น่าดูขึ� นมาจากแม่นํ�านั� น กิน
หญ้าอยู่ในทุ่งหญ้าแห่งหนึ�ง
3แล้วดูเถิด มีวัวอีกเจ็ดตัวซูบ
ผอมน่าเกลียดตามขึ� นมาจากแม่
นํ�า มายืนอยู่กับวัวอื�นๆที�ริมฝั�ง
แม่นํ�า
4 วัวที�ซูบผอมน่าเกลียดก็กินวัว
อ้ วนพี งามน่าดู เจ็ดตั วนั� นเสีย
แล้วฟาโรห์กต็ื�นบรรทม

(EB) ปฐก HI:BJ; นหม E:B (EE) ปฐก HI:BM; อสธ G:BI (EJ) โยบ BM:BH; สดด JB:BE
(B) ปฐก HI:N; วนฉ G:BJ (K) อพย BI:BJ; อสค BG:BI (O) อพย G:BB, EE
(M) ปฐก HI:B, BH, EJ (BI) ปฐก JM:EI; HI:E-J (BB) ปฐก HI:N; วนฉ G:BN
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เรายืนอยู่ที�ฝั�งแม่นํ�า
18 และดูเถิด มีวัวเจด็ตัวอ้วนพี
งามน่าดูขึ� นมาจากแม่นํ�า กิน
หญ้าอยู่ในทุ่งหญ้าแห่งหนึ�ง
19 แล้วดูเถิด วัวอีกเจ็ดตัวตาม
ขึ� นมาไม่งาม น่าเกลียดมากและ
ซูบผอม เราไม่เคยเห็นมีวัวเลว
อย่างนี� ทั�วแผ่นดินอียิปต์เลย
20 วัวที�ซูบผอมไม่งามนั�นกินวัว
อ้วนพีเจด็ตัวแรกนั�นเสียหมด
21 เมื� อกินหมดแล้วหามีใครรู้
ว่ามันกินเข้าไปไม่ เพราะยัง
ผอมอยู่เหมือนแต่ก่อน แล้วเรา
กต็ื�นขึ� น
22 เราเห็นในความฝันของเรา
ดูเถิด ต้นข้าวต้นหนึ�ง มีรวงเจด็
รวงงอกขึ� นมา เป็นข้าวเมลด็เต่ง
และงามดี
23 และดูเถิด ข้าวอีกเจ็ดรวง
งอกขึ� นมาภายหลังเป็นข้าวเหี�ยว
ลีบ และเกรียมเพราะลมตะวัน
ออก
24 รวงข้าวลีบนั� นกลืนกิ นรวง
ข้าวดีเจ็ดรวงนั� นเสีย เราเล่า
ความฝันนี� ให้โหรฟัง แต่ไม่มี
ใครสามารถอธิบายให้เราได้"
25 โยเซฟจึงทูลฟาโรห์ว่า "พระ
สุ บินของฟาโรห์มี ความหมาย
อันเดียวกัน พระเจ้าทรงสาํแดง
ให้ฟาโรห์ทราบถึงสิ� งที�พระองค์
จะทรงกระทาํ
26 วัวอ้วนพีเจ็ดตัวนั� นคือเจ็ดปี

หมายต่างกัน
12 มีชายหนุ่มชาติฮีบรูคนหนึ� ง
เป็นบ่าวของผู้ บัญชาการทหาร
รักษาพระองค์ อยู่ที�นั�นด้วยกัน
กับเขา และข้าพระองค์ทั� งสอง
เล่าความฝันให้เขาฟัง ชายนั�นก็
แก้ฝันให้ข้าพระองค์ทั�งสอง เขา
แก้ฝันให้แต่ละคนตามความฝัน
ของตน
13 และต่อมาที� เขาแก้ฝันให้ข้า
พระองค์ทั� งสองอย่างไรกเ็ป็นไป
อย่างนั� น คือฟาโรห์ทรงตั� งข้า
พระองค์ไว้ในตาํแหน่งเดิม แต่
ฝ่ายเขานั�นถูกแขวนคอเสีย"

พระเจ้าทรงแกพ้ระสุบิน
ของฟาโรห์

14 ฟาโรห์ จึงรับสั� งให้เรียกโย-
เซฟมา เขากรี็บไปเบิกตัวโยเซฟ
ออกมาจากคุกใต้ดิน โยเซฟโกน
หนวดผลัดเสื� อผ้าแล้วก็เข้าเฝ้า
ฟาโรห์
15 ฟาโรห์ตรัสแก่โยเซฟว่า "เรา
ฝันไป และหามีผู้ใดแก้ฝันได้ไม่
เราได้ยินถึงเจ้าว่า เจ้าสามารถ
เข้าใจความฝันเพื� อแก้ฝันนั� น
ได้"
16 โยเซฟจึงทูลตอบฟาโรห์ ว่า
"การแก้ฝันมิได้อยู่ที�ข้าพระองค์
พระเจ้าต่างหากจะประทานคาํ
ตอบอันเป็นสุขแก่ฟาโรห์"
17 ฟาโรห์ จึงตรัสแก่ โยเซฟว่า
"ในความฝันของเรานั� น ดูเถิด

(BE) ปฐก JG:JK; JM:BH (BJ) ปฐก HI:EB-EE (BH) B ซมอ E:O; E พกษ EN:EG-EM
(BN) ปฐก HB:O; ดนล N:BK (BK) ปฐก HI:O; HB:EN, EO, JE (BG) ปฐก HB:B
(EH) ปฐก HB:O; อสย O:BM; ดนล H:G (EN) ปฐก HB:EO, JE; ดนล E:EO-EM, HN
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นั� นจัดพนักงานไว้ทั� วแผ่นดิน
และเก็บผลหนึ� งในห้าส่วนแห่ง
ประเทศอี ยิปต์ไว้ตลอดเจ็ดปีที�
อุดมสมบูรณ์นั�น
35 ให้คนเหล่านั� นรวบรวมอา-
หารในปีที�อุดมเหล่านั�นซึ�งจะมา
ถึงนั�นไว้ และสะสมข้าวด้วยอาํ-
นาจของฟาโรห์ไว้ และให้เก็บ
อาหารไว้ในเมืองต่างๆ
36 อาหารนี� จะได้ เป็ นเสบี ยง
สาํรองในแผ่นดินสาํหรับเจด็ปีที�
กันดารอาหาร ซึ� งจะเกิดขึ� นใน
ประเทศอียิปต์ เพื�อแผ่นดินจะ
ไม่พินาศเสียไป เพราะกันดาร
อาหาร"
37 ข้อเสนอนี� เป็นที� เห็นชอบใน
สายพระเนตรของฟาโรห์ และ
ในสายตาของข้าราชการทั� งปวง
ของพระองค์
38 ฟาโรห์ตรัสกับบรรดาข้าราช
การว่า "เราจะหาคนที�มีพระ
วิญญาณของพระเจ้ าอยู่ ในตั ว
เหมือนคนนี� ได้หรือ"
39 ฟาโรห์ จึงตรัสกับโยเซฟว่า
"เพราะพระเจ้ าได้ ทรงสาํ แดง
เรื�องนี� ทั�งสิ� นแก่ท่าน จะหาผู้ใด
ที� มี ความคิ ดดี และมี ปั ญญา
เหมือนท่านกไ็ม่ได้
40 ท่ านจะดู แลราชสาํนั กของ
เรา และประชาชนทั� งหลายของ
เราจะปฏิ บั ติ ตามคาํ ของท่ าน
เว้นแต่ฝ่ายพระที�นั� งเท่านั� นเรา

และรวงข้าวดี เจ็ดรวงนั� นก็คือ
เจด็ปี เป็นความฝันอันเดียวกัน
27 วัวเจ็ดตัวซูบผอมน่าเกลียด
ที� ขึ� นมาภายหลังคือเจ็ดปี กับ
รวงข้ าวเจ็ดรวงลี บและเกรียม
เพราะลมตะวันออกนั�น คือเจด็
ปีที�กันดารอาหาร
28 นี� คือสิ� งที� ข้าพระองค์ทูลฟา-
โรห์ คือพระเจ้าทรงสาํแดงให้
ฟาโรห์รู้สิ�งที�พระองค์จะทรงกระ
ทาํ
29 ดูเถิด จะมีอาหารบริบูรณ์
ทั�วประเทศอียิปต์ถึงเจด็ปี
30 หลั งจากนั� นจะบั งเกิ ดการ
กันดารอาหารอีกเจด็ปี จนจะลืม
ความอุ ดมสมบูรณ์ในประเทศ
อียิปต์เสีย การกันดารอาหารจะ
ล้างผลาญแผ่นดิน
31 ทาํให้จาํความอุดมสมบูรณ์
ในแผ่นดินไม่ได้ เพราะเหตุการ
กันดารอาหารที� เกิดขึ� นตามหลัง
นี�  ด้วยว่าการกันดารอาหารนั�น
จะรุนแรงนัก
32 ที�ฟาโรห์สุบินสองครั�งนั�น ก็
หมายว่ าสิ� งนั� นพระเจ้ าทรง
กาํหนดไว้แล้ว และพระเจ้าจะ
ทรงให้บังเกิดในเรว็ๆนี�
โยเซฟดูแลทั �วประเทศอียิปต์

33 เพราะฉะนั� นบัดนี� ขอฟาโรห์
เลือกคนที�มีความคิดดี มีปัญญา
ตั� งให้ดูแลประเทศอียิปต์
34 ขอฟาโรห์ทาํดังนี� และให้คน

(EG) E พกษ O:B (EO) ปฐก HB:EN (EM) ปฐก HB:HG (JI) ปฐก HB:NH, NK
(JE) ปฐก HB:EN, EO (JH) สภษ K:K-O (JN) ปฐก HB:HO (JK) ปฐก HG:BN
(JG) สดด BIN:BM (JO) กดว EG:BO; โยบ JE:O (HI) สดด BIN:EB; กจ G:BI
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48 โยเซฟรวบรวมอาหารทั� งเจ็ด
ปีซึ� งมีอยู่ ในประเทศอี ยิปต์ ไว้
หมด สะสมอาหารไว้ในเมือง
ต่างๆ ผลที� เกิดขึ� นในนารอบ
เมืองใดๆกเ็กบ็ไว้ในเมืองนั�นๆ
49 โยเซฟสะสมข้าวไว้ดุ จเม็ด
ทรายในทะเลมากมายจนต้อง
หยุดคิดบัญชี เพราะนับไม่ถ้วน
50 ก่ อนถึ งปี กั นดารอาหาร
มีบุตรชายสองคนเกิดแก่โยเซฟ
ซึ� งนางอาเสนัทบุตรสาวโปทิเฟ-
ราปุโรหิตเมืองโอนบังเกิดให้
ท่าน
51 โยเซฟเรี ยกบุ ตรหั วปี ว่ า
มนัสเสห์ กล่าวว่า "เพราะว่า
พระเจ้าทรงโปรดให้ข้าพเจ้าลืม
ความยากลาํบากทั� งปวง และ
วงศ์วานทั�งสิ� นของบิดาเสีย"
52 บุตรที� สองท่ านเรียกชื� อว่า
เอฟราอิม "เพราะว่าพระเจ้าทรง
โปรดให้ข้าพเจ้ามีเชื� อสายทวีขึ� น
ในแผ่นดินที� ข้าพเจ้าได้รับความ
ทุกข์ใจ"
53 เจด็ปีที�อุดมสมบูรณ์ในประ-
เทศอียิปต์กล่็วงไป

การกนัดารอาหาร
54 จึงเกิดกันดารอาหารเจ็ดปี
ดั� งที�โยเซฟกล่าวไว้ การกันดาร
อาหารนั� นเกิ ดทั� วแผ่นดิ นทั� ง
หลาย แต่ทั�วประเทศอียิปต์ยังมี
อาหารอยู่
55 เมื� อชาวอียิปต์อดอยากอา-

จะเป็นใหญ่กว่าท่าน"
41 ฟาโรห์ตรัสกับโยเซฟว่า "ดู
เถิด เราตั� งท่านให้ดูแลทั�วประ-
เทศอียิปต์แล้ว"
42 ฟาโรห์ทรงถอดธาํมรงค์ตรา
ออกจากพระหัตถ์ของพระองค์
สวมที�มือโยเซฟ กับให้สวมเสื� อ
ผ้าป่านเนื� อละเอียด และสวม
สร้อยทองคาํให้ที�คอ
43 ให้ โยเซฟใช้ รถหลวงคันที�
สองซึ� งฟาโรห์มีอยู่ และมี
คนร้องประกาศข้างหน้าท่านว่า
"คุกเข่าลงเถิด" ดังนี� แหละ พระ
องค์ทรงตั� งท่านให้ดูแลทั�วประ-
เทศอียิปต์
44 ฟาโรห์ จึงตรัสกับโยเซฟว่า
"เราคือฟาโรห์ ไม่มีคนทั�วแผ่น
ดินอียิปต์จะยกมือยกเท้าได้เว้น
แต่ท่านจะอนุญาต"
45 ฟาโรห์ เรี ยกนามโยเซฟว่ า
ศาเฟนาทปาเนอาห์ และประ-
ทานอาเสนัทบุตรสาวโปทิเฟรา
ปุโรหิตเมืองโอนให้เป็นภรรยา
โยเซฟก็ออกไปสาํรวจทั� วประ-
เทศอียิปต์
46 เมื� อโยเซฟเข้ าเฝ้ าฟาโรห์
กษัตริย์แห่งอียิปต์นั�น ท่านอายุ
ได้สามสิบปี แล้วโยเซฟก็ออก
จากที� เข้าเฝ้าฟาโรห์เที� ยวไปทั� ว
ประเทศอียิปต์
47 ในเจ็ดปีที� อุดมสมบูรณ์นั� น
แผ่นดินกอ็อกผลมากมาย

(HB) ปฐก HE:K; สดด BIN:EB (HE) อสธ J:BI; O:E, BN (HJ) ปฐก HE:K; HK:EM
(HN) ปฐก HK:EI (HK) B ซมอ BK:EB; B พกษ BE:K (HM) ปฐก EE:BG; วนฉ G:BE
(NI) ปฐก HK:EI (NB) สดด HN:BI (NE) ปฐก BG:K (NH) ปฐก HB:JI (NN) ยน E:N
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ก็ ไปซื� อข้ าวพร้ อมกั บคนทั� ง
หลายที� ไป เพราะการกันดาร-
อาหารกเ็กิดในแผ่นดินคานาอัน
6 ฝ่ ายโยเซฟเป็นผู้ สาํ เร็ จราช
การแผ่นดิน ท่านเป็นผู้ที� ขาย
ข้าวให้แก่บรรดาประชาชนแห่ง
แผ่นดิน พวกพี�ชายของโยเซฟก็
มากราบไหว้ท่าน ก้มหน้าลงถึง
ดิน
7โยเซฟเห็นพวกพี� ชายของตน
และรู้ จักเขาแต่ทาํเป็นไม่ รู้ จัก
เขา และพูดจาดุดันกับเขา ท่าน
ถามเขาว่า "พวกเจ้ามาจากไหน"
เขาตอบว่า "มาจากแผ่นดินคา-
นาอันเพื�อซื� ออาหาร"
8โยเซฟรู้จักพวกพี�ชาย แต่พวก
พี�หารู้จักท่านไม่
โยเซฟหาโอกาสใหพ้วกพี�ชาย

กลบัใจเสียใหม่
9โยเซฟระลึกถึงความฝันที�ท่าน
เคยฝันถึงพวกพี�ๆ และกล่าวแก่
พวกเขาว่า "พวกเจ้าเป็นคน
สอดแนม แอบมาดูจุดอ่อนของ
บ้านเมือง"
10 พวกเขาจึงตอบท่านว่า "นาย
เจ้าข้า มิใช่เช่นนั�น แต่ข้าพเจ้าผู้
รับใช้ของท่านมาซื� ออาหาร
11 ข้ าพเจ้ าทั� งหลายเป็นบุตร
ชายร่วมบิดาเดียวกัน เป็นคน
สัตย์จริง ผู้ รับใช้ของท่านมิใช่
คนสอดแนม"
12 โยเซฟบอกเขาอีกว่า "มิใช่

หาร ประชาชนก็ร้องทูลขออา-
หารต่อฟาโรห์ ฟาโรห์ก็รับสั� ง
แก่ชาวอียิปต์ทั�งหลายว่า "ไปหา
โยเซฟ ท่านบอกอะไร ก็จงทาํ
ตาม"
56 การกันดารอาหารแผ่ไปทั� ว
พื� นแผ่นดินโลก โยเซฟก็เปิด
ฉางออกขายข้าวแก่ชาวอี ยิปต์
และการกันดารอาหารในแผ่น
ดินอียิปต์รุนแรงมาก
57 และประเทศทั� งปวงก็มายัง
ประเทศอียิปต์หาโยเซฟเพื�อซื� อ
ข้าว เพราะการกันดารอาหาร
ร้ายแรงในทุกประเทศ

พี�ชายโยเซฟไปอียิปต์
เพื�อซื� อขา้ว

42
เมื� อยาโคบรู้ ว่ ามี ข้ าว
ในอี ยิปต์ ยาโคบจึง

พูดกับพวกบุตรชายของตนว่า
"มานั�งมองดูกันอยู่ทาํไมเล่า"
2ท่านพูดว่า "ดูเถิด เราได้ยิน
ว่ามีข้าวในอียิปต์ ลงไปซื� อข้าว
จากที�นั� นมาให้พวกเรา เพื� อ
พวกเราจะได้มี ชี วิตและไม่อด
ตาย"
3พี� ชายของโยเซฟสิบคนก็ลงไป
ซื� อข้าวที�อียิปต์
4แต่เบนยามินน้องชายของโย-
เซฟนั� นยาโคบไม่ให้ไปกับพวก
พี�ชาย ด้วยท่านกล่าวว่า "เกรง
ว่าอาจจะเกิดอันตรายแก่เขา"
5บรรดาบุตรชายของอิสราเอล

(NK) ปฐก HE:K (NG) ปฐก EG:EO, JG; HE:J; พบญ M:EO (B) กจ G:BE (E) ปฐก HJ:O
(H) ปฐก HE:JO (N) ปฐก BE:BI; EK:B; HB:NG (K) ปฐก JG:G-BI; HB:HB, HJ, NN
(G) ปฐก HN:B-E (M) ปฐก JG:N-M
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20 แล้ วพาน้องชายสุดท้ องมา
หาเรา ดังนั� นจึงจะเห็นได้ว่า
พวกเจ้าพูดจริง แล้วพวกเจ้าจะ
ไม่ตาย" พวกพี�ชายกท็าํดังนั�น
21 พวกพี� ชายจึงพูดกันว่า "ที�
จริงเรามีความผิดเรื� องน้องชาย
เรา เพราะเราได้เห็นความทุกข์
ใจของน้องเมื� อเขาอ้อนวอนเรา
แต่แล้วมิได้ฟัง เพราะฉะนั� น
ความทุกข์ใจทั� งนี� จึงบังเกิดแก่
เรา"
22 ฝ่ ายรู เบนพู ดกั บน้ องทั� ง
หลายว่า "ข้าห้ามเจ้าแล้วมิใช่
หรือว่า `อย่าทาํบาปผิดต่อเด็ก
นั�น' แต่พวกเจ้าไม่ฟัง เหตุฉะ-
นั� น ดูเถิด การพิพากษาเรื� อง
โลหิตของน้องจึงมาถึง"
23 พวกพี� ชายไม่ รู้ ว่าโยเซฟฟัง
ออก เพราะว่าท่านพูดกับเขา
โดยใช้ล่าม
24 โยเซฟก็หั นไปจากเขาและ
ร้องไห้ แล้วกลับมาพูดกับเขา
อีก และเอาสิเมโอนออกมามัด
ไว้ต่อหน้าต่อตาพวกเขา
25 แล้วโยเซฟบัญชาให้ ใส่ ข้าว
ในถุงของพี� ชายให้ เต็มและใส่
เงินของแต่ละคนไว้ในกระสอบ
ของทุกคน และให้เสบียงไปกิน
กลางทาง ท่านกท็าํต่อเขาดังนี�
26 พวกเขาบรรทุกข้าวใส่หลั ง
ลาแล้วกอ็อกเดินทางไป
27 ครั� นคนหนึ� งเปิดกระสอบ

แต่พวกเจ้ามาเพื�อดูจุดอ่อนของ
บ้านเมือง"
13 พวกพี� จึงตอบว่า "ข้าพเจ้า
ทั� งหลายผู้ รับใช้ของท่านเป็นพี�
น้องสิบสองคน เป็นบุตรชาย
ร่วมบิดาเดียวกันอยู่ในแผ่นดิน
คานาอัน ดูเถิด วันนี� น้องสุด
ท้องยังอยู่กับบิดา แต่น้องอีก
คนหนึ�งเสียไปแล้ว"
14 โยเซฟตอบเขาว่า "ที� เราว่า
`พวกเจ้าเป็นคนสอดแนม' นั� น
จริงแน่ๆ
15 พวกเจ้าจะถูกทดลองดั งนี�
โดยพระชนม์ฟาโรห์พวกเจ้าจะ
ไปจากที�นี�ไม่ได้ เว้นแต่น้องชาย
สุดท้องมาที�นี�
16 พวกเจ้าต้องอยู่ ในคุกก่อน
ให้คนหนึ� งในพวกเจ้าไปพาน้อง
ชายมา เพื� อพิสูจน์ถ้อยคาํของ
เจ้าว่าเจ้าพูดจริงหรือไม่ มิฉะ-
นั�นโดยพระชนม์ฟาโรห์ พวกเจ้า
เป็นคนสอดแนมแน่"
17 แล้วโยเซฟก็ขังพวกพี�ชายไว้
ด้วยกันในคุกสามวัน
18 ในวันที�สาม โยเซฟบอกเขา
ว่า "ทาํดังนี� แล้วจะรอดชีวิต
เพราะเรายาํเกรงพระเจ้า
19 ถ้าพวกเจ้าเป็นคนสัตย์จริง
จงให้คนหนึ� งในพวกเจ้าถูกจาํ
อยู่ที� ห้องเล็กในคุก คนอื� น
นาํข้าวไปเพื� อบรรเทาการกัน-
ดารอาหารที�บ้านของเจ้า

(BJ) ปฐก JG:JI (BN) B ซมอ B:EK; BG:NN (BG) ปฐก HI:H, G, BE (BO) ปฐก EE:BE
(EI) ปฐก HE:JN; HJ:N; HH:EJ (EB) ปฐก JG:EK-EO (EE) ปฐก M:N-K; JG:EB-EE
(EH) ปฐก JH:EN, JI; HJ:BH (EN) ปฐก HJ:BE; HH:B; มธ N:HH (EG) ปฐก HJ:EB-EE
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น้องอยู่กับเรา พวกเจ้าเอาข้าว
ไปเพื� อบรรเทาการกันดารอา-
หารที�บ้านของเจ้า แล้วออกเดิน
ทางไปเถิด
34 แล้วจงพาน้องชายสุ ดท้ อง
มาหาเรา เราจึงจะรู้แน่ว่าพวก
เจ้ามิได้เป็นคนสอดแนม แต่
เป็นคนสัตย์จริง แล้วเราจะ
ปล่อยพี�ชายไป พวกเจ้ายังจะได้
ค้าขายในประเทศนี� '"
35 และต่อมาครั� นพวกเขาแก้
กระสอบข้าวออก ดูเถิด เห็นห่อ
เงินของแต่ละคนอยู่ในกระสอบ
ของตน เมื� อเวลาพวกเขากับ
บิดาเห็นห่อเงินดังนั�นกก็ลัว
36 ฝ่ายยาโคบบิดาของเขาจึงว่า
"พวกเจ้ าทาํ ให้ เราพลั ดพราก
จากลูกของเรา โยเซฟก็เสียไป
แล้ว สิเมโอนกเ็สียไปแล้ว แล้ว
พวกเจ้ายังจะเอาเบนยามินไป
อีกคน สิ� งเหล่านี� ทั� งหมดทาํให้
เรามีความทุกข์"
37 รูเบนจึงบอกบิดาของตนว่า
"ถ้าลูกไม่พาเบนยามินกลับมา
ให้พ่อ พ่อจงเอาบุตรชายทั�งสอง
คนของลูกฆ่าเสีย จงมอบ
เบนยามินไว้ในความดู แลของ
ลูกเถิด แล้วลูกจะนาํเขากลับมา
หาพ่ออีก"
38 ยาโคบบอกว่า "ลูกของเรา
จะไม่ลงไปกับเจ้า เพราะพี� ชาย
ของเขาก็ตายเสียแล้ว เหลือแต่

ออกจะเอาข้าวให้ลากิน ณ ที�
หยุดพัก ดูเถิด  เขากเ็ห็นเงิน
ของเขาอยู่ที�ปากกระสอบนั�น
28 ผู้ นั� นจึ งบอกแก่ พี� น้ องว่ า
"เงินของข้าพเจ้ากลับคืนมา ดู
เถิด เงินนั� นอยู่ที�ปากกระสอบ
ของข้าพเจ้า" พี� น้องตกใจกลัว
จนตัวสั�น พูดกันว่า "ที�พระเจ้า
ทรงกระทาํดั งนี� แก่ เราจะเป็น
อย่างไรหนอ"

พวกพี�นอ้งแจ้งแก่ยาโคบว่า
เขาตอ้งพาเบนยามินไปอียิปต์
29 เขาก็กลับไปหายาโคบบิดา
ของเขาในแผ่นดินคานาอัน แล้ว
เล่าเรื�องทั� งหมดที� เกิดขึ� นแก่ตน
ให้บิดาฟังว่า
30 "ท่านผู้นั� นที� เป็นเจ้านายของ
ประเทศพู ดจาดุ ดั นกั บพวก
ข้าพเจ้า เหมาเอาว่าพวกข้าพเจ้า
เป็นผู้สอดแนมดูบ้านเมือง
31 พวกข้ าพเจ้ าเรี ยนท่ านว่ า
`ข้าพเจ้าทั� งหลายเป็นคนสัตย์
จริง หาได้เป็นคนสอดแนมไม่
32 ข้ าพเจ้ าทั� งหลายเป็นบุตร
ชายร่วมบิดาเดียวกัน มีพี� น้อง
สิบสองคน น้องคนหนึ� งเสียไป
แล้ว น้องสุดท้องยังอยู่กับบิดา
ในแผ่นดินคานาอัน'
33 แล้วท่านผู้ เป็นเจ้านายของ
ประเทศนั�นตอบแก่เราว่า `เพื�อ
เราจะรู้ ว่าพวกเจ้าเป็นคนสัตย์
จริง คือให้คนหนึ� งในพวกพี�

(JI) ปฐก HE:G (JJ) ปฐก HE:BN, BM-EI (JH) ปฐก JH:BI; HE:EI; HJ:J, N
(JN) ปฐก HJ:BE, BN, EB (JK) ปฐก JN:BO; HJ:BH; รม O:EO, JB
(JO) ปฐก JG:EE, JN; HE:H, BJ; HH:EI, EO-EM, JB
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ญาติพี�น้องของพวกลูกว่า `บิดา
ยังอยู่หรือ เจ้ามีน้องชายอีกหรือ
เปล่า' พวกลูกกต็อบตามคาํถาม
นั�น จะล่วงรู้ได้อย่างไรว่าท่านจะ
สั�งว่า `พาน้องชายของเจ้ามา'"
8 ยูดาห์จึงพูดกับอิสราเอลบิดา
ของเขาว่า "ขอพ่อให้เด็กนั�นไป
กับข้าพเจ้า เราจะได้ลุกขึ� นออก
เดินทางไปเพื� อจะได้มีชีวิตและ
ไม่ตาย ทั� งพวกลูกและพ่อกับ
ลูกอ่อนทั�งหลายของเราด้วย
9ลูกรับประกันน้องคนนี�  พ่อจะ
เรียกร้องให้ลูกรับผิดชอบก็ได้
ถ้ าลู กไม่นาํ เขากลั บมาหาพ่อ
และส่งเขาต่อหน้าพ่อ ก็ขอให้
ลู กรับผิดต่อพ่อตลอดไปเป็น
นิตย์
10 ด้วยว่าถ้ าพวกลูกไม่ ช้ าอยู่
เช่นนี�  ก็จะได้กลับมาเป็นครั�งที�
สองแล้วเป็นแน่"
11 ฝ่ายอิสราเอลบิดาของพวก
เขาจึงบอกบุตรชายทั� งหลายว่า
"ถ้าอย่างนั� นให้ทาํดังนี�  คือเอา
ผลิตผลอย่างดีที� สุดที�มีในแผ่น
ดินนี�  คือพิมเสนบ้าง นํ�าผึ� งบ้าง
ยางไม้และมดยอบ ลูกนัทและ
ลูกอัลมันด์ ใส่ภาชนะไปเป็น
ของกาํนัลแก่ท่าน
12 เอาเงินติดมือเจ้าไปสองเท่า
คือเงินที� ติดมาในปากกระสอบ
ของเจ้านั� นก็ให้ติดมือกลับไป
ด้วย เพราะบางทีเขาเผลอไป

เบนยามินคนเดียว ถ้าเกิดอัน-
ตรายแก่เขาในเวลาเดินทางไป
กับเจ้า เจ้าจะพาผมหงอกของ
เราลงสู่ หลุ มฝั งศพด้วยความ
ทุกข์"

พวกพี�นอ้งของโยเซฟ
กลบัไปอียิปต์

43
การกั นดารอาหารใน
แผ่นดินร้ายแรงยิ�ง

2และต่อมาเมื� อครอบครัวยา-
โคบกินข้าวที� ได้มาจากประเทศ
อียิปต์หมดแล้ว บิดาเขาจึงบอก
แก่บุตรชายว่า "ไปซื� ออาหารมา
อีกหน่อย"
3แต่ยูดาห์ตอบบิดาว่า "ท่าน
กาํ ชับพวกลูกอย่างเด็ดขาดว่า
`ถ้ าไม่ ได้ พาน้ องชายมาด้ วย
พวกเจ้าจะไม่เห็นหน้าเราอีก'
4 ถ้ าพ่ อใช้ ให้ น้ องชายไปกั บ
พวกลูก ลูกจะลงไปซื� ออาหารให้
พ่อ
5 แต่ ถ้ าแม้ พ่ อไม่ ให้ น้ องไป
พวกลูกจะไม่ลงไป เพราะเจ้า
นายท่ านบัญชาแก่ พวกลู กว่ า
`ถ้ าไม่ ได้ พาน้ องชายมาด้ วย
พวกเจ้าจะไม่เห็นหน้าเราอีก'"
6อิสราเอลจึงว่า "เหตุไฉนเจ้า
จึงไปบอกท่านว่ามี น้องชายอีก
คนหนึ�ง ทาํให้เราได้รับความชํ�า
ใจเช่นนี� "
7 เขาจึงตอบว่า "เจ้านายท่าน
ซักไซ้ไต่ถามถึงพวกลูก และ

(B) ปฐก HB:NH, NG; HE:N; HN:K (E) ปฐก HE:E; HH:EN (J) ปฐก HE:EI; HJ:N; HH:EJ
(O) ปฐก HE:E; HG:BM (M) ปฐก HE:JG; HH:JE; ฟม B:BO-BM
(BB) ปฐก JE:EI; JJ:BI; JG:EN; HJ:EN-EK (BE) ปฐก HE:EN, JN; HJ:EB-EE
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เรือนของโยเซฟ และพูดกับเขา
ที�ประตูบ้าน
20 และกล่าวว่า "โอ นายเจ้าข้า
ข้าพเจ้าทั� งหลายลงมาครั� งก่อน
เพื�อซื� ออาหาร
21 และต่อมาครั� นข้าพเจ้าทั� ง
หลายไปถึงที� พัก เราเปิดกระ-
สอบของเราออก และดูเถิด เงิน
ของแต่ละคนก็อยู่ ในปากกระ-
สอบของตน เงินนั� นยังอยู่ครบ
นํ�าหนัก ข้าพเจ้าจึงได้นาํเงินนั�น
ติดมือกลับมา
22 ข้าพเจ้าเอาเงินอีกส่วนหนึ� ง
ติดมือมาเพื� อจะซื� ออาหารอีก
เงินที� อยู่ ในกระสอบของเรานั� น
ผู้ใดใส่ไว้ข้าพเจ้าไม่ทราบเลย"
23 คนต้นเรือนจึงตอบว่า "จง
เป็นสุขเถิด อย่ากลัวเลย พระ
เจ้ าของท่ านและพระเจ้ าของ
บิดาท่านบันดาลให้มีทรัพย์อยู่
ในกระสอบเพื�อท่าน เงินของ
ท่านนั� นเราได้รับแล้ว" คนต้น
เรือนกพ็าสิเมโอนออกมาหาเขา
24 คนต้นเรือนพาคนเหล่านั� น
เข้าไปในบ้านของโยเซฟ แล้ว
เอานํ�าให้เขา เขาก็ล้างเท้าและ
คนต้นเรือนจัดหญ้าฟางให้ลา
เขากิน
25 พวกพี� ชายก็จัดเตรียมของ
กาํนัลไว้คอยท่าโยเซฟซึ� งจะมา
ในเวลาเที�ยง เพราะเขาได้ยินว่า
เขาจะรับประทานอาหารกั นที�

13 จงพาน้องชายของเจ้ าด้ วย
แล้วลุกขึ� นกลับไปหาท่านนั�นอีก
14 ขอพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิW
โปรดกรุณาพวกเจ้าต่อหน้าท่าน
นั� นเพื� อท่านจะปล่อยพี� ชายกับ
เบนยามินกลับมา หากว่าเราจะ
ต้ องพลั ดพรากจากบุตรไปก็
ตามเถิด"
15 คนเหล่านั� นก็เอาของกาํนัล
และเงินสองเท่าติดมือไปพร้อม
กับเบนยามิน แล้วลุกขึ� นพากัน
เดินทางลงไปยังประเทศอียิปต์
และเข้าเฝ้าโยเซฟ
โยเซฟพบเบนยามินนอ้งชาย

16 เมื� อโยเซฟเห็นเบนยามินมา
กับพี�ชาย ท่านจึงสั�งคนต้นเรือน
ว่า "จงพาคนเหล่านี� เข้าไปใน
บ้าน ให้ฆ่าสัตว์และจัดโต๊ะไว้
เพราะคนเหล่านี� จะมารับประ-
ทานด้วยกันกับเราในเวลาเที�ยง"
17 คนต้นเรือนก็ทาํตามคาํโย-
เซฟสั� ง และพาคนเหล่านั� นเข้า
ไปในบ้านโยเซฟ
18 คนเหล่านั� นก็กลัวเพราะเขา
พาเข้าไปในบ้านโยเซฟ จึงพูด
กันว่า "เพราะเหตุเงินที�ติดมาใน
กระสอบของเราครั� งก่ อนนั� น
เขาจึงพาพวกเรามาที�นี�  เพื� อ
ท่ านจะหาเหตุ ใส่ เราจับกุมเรา
จับเราเป็นทาส ทั� งจะริบเอาลา
ด้วย"
19 พวกเขา เ ข้ า ไปหาคนต้ น

(BH) ปฐก BG:B; EO:J; JN:BB (BN) ปฐก JM:B
(BK) ปฐก EH:E; JM:H; HH:B (BO) ปฐก HE:EO; วนฉ BH:H (EI) ปฐก HE:J, BI
(EB) ปฐก HE:EG, JN (EJ) ปฐก HE:EH (EH) ปฐก BO:H; BM:E; EH:JE
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ทานด้วยนั�นกเ็ฉพาะเขา เพราะ
คนอียิปต์จะไม่รับประทานอา-
หารร่วมกับคนฮีบรู ด้วยว่าสิ� ง
นั� นเป็นสิ� งที� พึงรังเกียจสาํหรับ
คนอียิปต์
33 พวกพี� น้องก็นั� งตรงหน้าโย-
เซฟ เรียงตั� งแต่พี� ใหญ่ผู้มีสิทธิ
บุตรหัวปี ลงมาจนถึงน้องสุด
ท้องตามวัย พี�น้องทั�งหลายมอง
ดูตากันด้วยความประหลาดใจ
34 แล้วโยเซฟก็ส่งของรับประ-
ทานให้พี� น้องเหล่านั� นต่อหน้า
ท่าน แต่ของที� ส่งให้เบนยามิน
นั� นมากกว่าของพี� ชายถึงห้าเท่า
พวกเขาก็กิ นดื� มกับโยเซฟจน
สาํราญใจ

พวกพี�ชายโยเซฟถูกจับ

44
โยเซฟสั� งคนต้นเรือน
ของท่านว่า "จัดอา-

หารใส่กระสอบของคนเหล่านี�
ให้เต็มตามที�จะขนไปได้ และ
เอาเงินของเขาใส่ไว้ในปากกระ-
สอบของทุกคน
2ใส่ถ้วยของเรา คือถ้วยเงินนั�น
ไว้ ในปากกระสอบของคนสุ ด
ท้องกับเงินค่าข้าวของเขาด้วย"
คนต้นเรือนก็ทาํตามคาํที�โยเซฟ
สั�ง
3ครั� นเวลารุ่ งเช้ าคนต้นเรือน
ก็ ให้ คนเหล่ านั� นออกเดิ นไป
พร้อมกับลาของเขา
4เมื�อพี� น้องออกไปจากเมืองยัง

นั�น
26 เมื�อโยเซฟกลับมาบ้าน เขาก็
ยกของกาํนัลที� ติดมือนั� นมาให้
โยเซฟในบ้านแล้วกราบลงถึงดิน
ต่อท่าน
27 โยเซฟถามถึ งทุ กข์ สุ ขของ
เขาและกล่าวว่า "บิดาของเจ้าผู้
ชราที�พวกเจ้ากล่าวถึงครั� งก่อน
นั� นสบายดีหรือ บิดายังมีชี วิต
อยู่หรือ"
28 เขาตอบว่า "บิดาของข้าพ-
เจ้าผู้ รับใช้ของท่ านอยู่ สบายดี
ท่านยังมีชีวิตอยู่" แล้วเขากน้็อม
ลงกราบไหว้อีก
29 โยเซฟเงยหน้าดู เห็นเบน-
ยามินน้องชายมารดาเดียวกัน
แล้วถามว่า "คนนี� เป็นน้องชาย
สุ ดท้ องที� พวกเจ้ าบอกแก่ เรา
ครั� งก่อนหรือ" โยเซฟกล่าวว่า
"ลูกเอ๋ย ขอให้พระเจ้าทรงเมต-
ตาแก่เจ้า"
30 แล้วโยเซฟรีบไป เพราะรัก
น้องจนกลั�นนํ�าตาไว้ไม่ได้ ท่าน
กห็าที�ที�จะร้องไห้ ท่านจึงเข้าไป
ในห้องร้องไห้อยู่ที�นั�น
31 โยเซฟล้ างหน้ าแล้ วกลั บ
ออกมาแข็งใจกลั� นนํ�า ตาสั� งว่ า
"ยกอาหารมาเถิด"
32 พวกคนใช้ก็ยกส่วนของโย-
เซฟมาตั� งไว้เฉพาะท่าน ส่วน
ของพี� น้องก็เฉพาะพี� น้อง ส่วน
ของคนอี ยิปต์ที� จะมารับประ-

(EK) ปฐก JG:G, BI (EG) ปฐก EM:K (EO) ปฐก JG:G, BI (EM) ปฐก JN:BG-BO; HE:BJ
(JI) ปฐก HE:EH (JB) ปฐก HJ:EN (JE) ปฐก HB:BE; อพย B:BN (JJ) ปฐก EG:JK
(JH) ปฐก JN:EH; HN:EE (B) ปฐก HE:EN; HJ:BK (H) B ซมอ EN:EB
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11 พวกเขาทุกคนจึงรีบยกกระ
สอบของตนวางลงบนดิ นและ
เปิดกระสอบของตนออก
12 คนต้นเรือนก็ค้นดูตั� งแต่คน
หัวปีจนถึงคนสุดท้อง กพ็บถ้วย
นั�นในกระสอบของเบนยามิน
13 พวกเขาก็ฉีกเสื� อผ้าของตน
และบรรทุกขึ� นหลังลากลับมายัง
เมือง
14 ฝ่ายยูดาห์กับพวกพี� น้องก็
มาบ้านโยเซฟ โยเซฟยังอยู่ที�นั�น
พวกเขากราบลงถึงดินต่อหน้า
ท่าน
15 โยเซฟจึงถามเขาว่า "พวก
เจ้าทาํอะไรนี�  พวกเจ้าไม่รู้หรือ
ว่าคนอย่างเราทาํนายได้"
16 ยูดาห์ตอบว่า "ข้าพเจ้าทั� ง
หลายจะตอบอย่างไรกับนายของ
ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะพูดอย่างไร
หรือข้าพเจ้าจะแก้ตัวอย่างไรได้
พระเจ้ าทรงทราบความชั� วช้ า
ของพวกข้าพเจ้าผู้รับใช้ของท่าน
แล้ว ข้าแต่ท่าน ดูเถิด พวก
ข้าพเจ้าเป็นทาสของท่าน ทั� ง
ข้าพเจ้าทั� งหลายกับคนที�เขาพบ
ถ้วยอยู่นั�นด้วย"
17 แต่โยเซฟตอบว่า "พระเจ้า
ไม่ทรงโปรดให้ เรากระทาํเช่น
นั� น เฉพาะคนที� เขาพบถ้วยใน
มือนั� นจะเป็นทาสของเรา ส่วน
พวกเจ้ าจงกลับไปหาบิดาโดย
สันติสุขเถิด"

ไม่สู้ ไกลนัก โยเซฟสั� งคนต้น
เรือนว่า "ลุกขึ� นไปตามคนเหล่า
นั�น เมื�อไปทันแล้วให้ถามพวก
เขาว่า `ทาํไมพวกเจ้าจึงทาํความ
ชั�วตอบความดีเล่า
5 ถ้ วยนี� เป็ นถ้ วยเฉพาะที� เ จ้ า
นายของข้าใช้ดื�ม และใช้ทาํนาย
มิใช่หรือ เจ้าทาํเช่นนี� ผิดมาก'"
6 คนต้ นเรื อนตามพวกเขาไป
ทัน แล้วว่าแก่พี� น้องตามคาํที�
โยเซฟบอก
7 คนเหล่ านั� น จึ งตอบเขาว่ า
"เหตุไฉนเจ้านายของข้าพเจ้าจึง
ว่าอย่างนี�  พระเจ้าไม่ทรงโปรด
ให้ผู้ รับใช้ของท่านกระทาํเรื� อง
เช่นนี� เลย
8ดูเถิด เงินที� ข้าพเจ้าพบใน
ปากกระสอบของข้ าพเจ้ านั� น
ข้าพเจ้ายังได้นาํมาจากแผ่นดิน
คานาอันคืนแก่ท่าน ข้าพเจ้าทั�ง
หลายจะลักเงินทองไปจากบ้าน
นายของท่านได้อย่างไรเล่า
9หากท่ านพบของนั� นที� ใครใน
พวกข้าพเจ้าผู้ รับใช้ของท่านก็
ให้ผู้นั�นตายเถิด และข้าพเจ้าทั�ง
หลายจะเป็ นทาสเจ้ านายของ
ข้าพเจ้าด้วย"
10 คนต้นเรือนจึงว่า "บัดนี� ให้
เป็นไปตามคาํที�ท่านว่า ถ้าเรา
พบของนั� นที� ผู้ ใด ผู้นั� นจะต้อง
เป็นทาสของเรา แต่ท่านทั� ง
หลายหามีความผิดไม่"

(O) ปฐก HJ:EB (M) ปฐก JB:JE
(BJ) ปฐก JG:EM, JH; กดว BH:K; E ซมอ B:BB (BH) ปฐก JG:G, BI
(BK) ปฐก HH:M; กดว JE:EJ (BG) สภษ BG:BN
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24 และต่อมาครั� นข้าพเจ้าไปหา
บิดาผู้รับใช้ของท่านแล้ว ข้าพ-
เจ้าทั�งหลายก็นาํถ้อยคาํของนาย
ของข้าพเจ้าไปเล่าให้บิดาฟัง
25 และบิ ดาของข้ าพเจ้ าทั� ง
หลายสั� งว่า `จงกลับไปอีกซื� อ
อาหารมาให้พวกเราหน่อย'
26 ข้าพเจ้าทั� งหลายว่า `เราลง
ไปไม่ได้ ถ้าน้องชายสุดท้องไป
ด้วยเราจึงจะลงไป เพราะเราจะ
เห็นหน้าท่านนั� นไม่ได้ เว้นแต่
น้องชายสุดท้องอยู่กับเรา'
27 บิ ดา ผู้ รั บใช้ ของท่ านจึ ง
บอกข้าพเจ้าทั� งหลายว่า `เจ้ารู้
ว่าภรรยาของเราคลอดบุตรชาย
ให้เราสองคน
28 บุตรคนหนึ� งกจ็ากเราไปแล้ว
เราจึงว่า "สัตว์ร้ายกัดกินเขาเสีย
เป็นแน่" เราไม่ได้เห็นบุตรนั� น
จนบัดนี�
29 ถ้ าพวกเจ้าเอาเด็กคนนี� ไป
จากเราด้วย และเขาเป็นอันต-
รายขึ� น พวกเจ้ากจ็ะทาํให้เราซึ�ง
มีผมหงอกลงสู่ หลุมฝังศพด้วย
ความทุกข์'
30 เหตุฉะนั� นบัดนี� เมื� อข้าพเจ้า
กลับไปหาบิดาผู้ รับใช้ของท่าน
และเดก็หนุ่มนั�นมิได้กลับไปกับ
ข้าพเจ้า เพราะชีวิตของท่านติด
อยู่กับชีวิตของเดก็
31 และต่อมา เมื� อบิดาเห็นว่า
เด็กนั� นไม่อยู่ กับพวกข้าพเจ้า

ยูดาหย์อมเป็นทาส
แทนเบนยามิน

18 ยูดาห์ จึ งเข้าไปใกล้ โยเซฟ
เรียนว่า "โอ นายเจ้าข้า ข้าพเจ้า
ผู้ รับใช้ของท่าน ขอกราบเรียน
ท่านสักคาํหนึ� ง ขอท่านอย่าได้
ถือโกรธข้าพเจ้าผู้รับใช้ของท่าน
เลย เพราะท่านก็เป็นเหมือน
ฟาโรห์
19 นายของข้าพเจ้าถามข้าพเจ้า
ทั�งหลายผู้รับใช้ของท่านว่า `เจ้า
ยังมีบิดาหรือน้องชายอยู่หรือ'
20 พวกข้ าพเจ้ าตอบนายของ
ข้าพเจ้าว่า `ข้าพเจ้าทั� งหลายมี
บิดาที� ชราแล้ว มีบุตรคนหนึ� ง
เกิดเมื� อบิดาชรา เป็นน้องเล็ก
พี� ชายของเด็กนั� นตายเสียแล้ว
บุ ตรของมารดานั� นยั งอยู่ แต่
คนนี� คนเดียวและบิดารักเดก็คน
นี� มาก'
21 แล้วท่านสั� งข้าพเจ้าทั� งหลาย
ผู้ รับใช้ของท่านว่า `พาน้อง
คนนั�นมาที�นี�ให้เราดู'
22 ข้าพเจ้าทั� งหลายเรียนนาย
ของข้าพเจ้าว่า `เด็กหนุ่มคนนี�
จะพรากจากบิดาไม่ได้เพราะถ้า
จากบิดาไป บิดาจะตาย'
23 ท่านบอกข้าพเจ้าทั� งหลายผู้
รับใช้ของท่านว่า `ถ้าเจ้าทั� ง
หลายไม่พาน้องชายสุดท้องมา
ด้วยกัน เจ้าจะไม่เห็นหน้าเราอีก
เลย'

(BO) ปฐก BO:JI, JE; อพย JE:EE (EI) ปฐก JG:J; HE:H, JO; HJ:O (EB) ปฐก HE:BN
(EJ) ปฐก HJ:J, N (EN) ปฐก HJ:E (EG) ปฐก JI:EE-EH; JN:BK-BO; HK:BM
(EO) ปฐก JG:JB-JN (EM) ปฐก HE:JK, JO (JI) B ซมอ BO:B
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ชีวิตอยู่หรือ" ฝ่ายพวกพี�น้องไม่
รู้ที� จะตอบประการใดเพราะตก
ใจกลัวที�เผชิญหน้ากับโยเซฟ
4 โยเซฟจึงบอกพี� น้องของตน
ว่า "เชิญเข้ามาใกล้เราเถิด" เขา
ก็เข้ามาใกล้แล้วโยเซฟว่า "เรา
คือโยเซฟน้องที� พี� ขายมายังอี-
ยิปต์
5ฉะนั�นบัดนี�  อย่าเสียใจไปเลย
อย่าโกรธตัวเองที� ขายเรามาที�นี�
เพราะว่าพระเจ้าทรงใช้เราให้มา
ก่อนหน้าพี�เพื�อจะได้ช่วยชีวิต
6เพราะมีการกันดารอาหารใน
แผ่นดินสองปีแล้ว ยังอีกห้าปีจะ
ทาํนาหรือเกี�ยวข้าวไม่ได้เลย
7พระเจ้ าทรงใช้ เรามาก่ อนพี�
เพื� อสงวนหมู่ คนจากพวกพี� ไว้
บนแผ่นดิน และช่วยชีวิตของพี�
ไว้ ด้วยการช่วยให้ พ้นอันใหญ่
หลวง
8ฉะนั�นบัดนี� มิใช่พี� เป็นผู้ให้เรา
มาที�นี�  แต่พระเจ้าทรงให้มา
พระองค์ ทรงโปรดให้ เราเป็ น
เหมือนบิดาแก่ฟาโรห์ เป็นเจ้า
ในราชวังทั�งสิ� น และเป็นผู้ครอบ
ครองประเทศอียิปต์ทั�งหมด

โยเซฟส่งข่าวไปถึงยาโคบ
บิดาของตน

9เจ้าจงรีบขึ� นไปหาบิดาเราบอก
ท่านว่า `โยเซฟบุตรชายของท่าน
พูดดังนี� ว่า "พระเจ้าทรงโปรด
ให้ลูกเป็นเจ้าเหนืออียิปต์ทั�งสิ� น

บิดากจ็ะตาย ผู้รับใช้ของท่านจะ
เป็นเหตุให้บิดาผู้รับใช้ของท่าน
ผู้ มี ผมหงอกลงสู่ หลุ มฝั งศพ
ด้วยความทุกข์
32 เพราะข้ าพเจ้าผู้ รับใช้ของ
ท่ านรับประกันน้องไว้ ต่อบิดา
ของข้าพเจ้าว่า `ถ้าข้าพเจ้าไม่พา
น้องกลับมาหาบิดา ข้าพเจ้าจะ
รับผิดต่อบิดาตลอดไป'
33 เพราะฉะนั� นบัดนี� ขอโปรด
ให้ ข้าพเจ้าผู้ รับใช้ของท่านอยู่
แทนน้องโดยเป็นทาสของนาย
ของข้าพเจ้า ขอให้น้องกลับไป
กับพวกพี�ของตนเถิด
34 ด้วยว่า ถ้าน้องมิได้อยู่กับ
ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะกลับไปหา
บิดาของข้าพเจ้าอย่างไรได้ น่า
กลัวว่าจะเห็นเหตุร้ายอุ บัติ ขึ� น
แก่บิดาข้าพเจ้า"

โยเซฟแสดงตนกบัพี�นอ้ง

45
โยเซฟอดกลั� นต่อหน้า
บรรดาผู้ ที� ยื นอยู่ ต่ อ

ไปอีกมิได้ ท่านกร้็องสั�งว่า "ให้
ทุกคนออกไปเสียเถิด" จึงไม่
มี ผู้ ใดยืนอยู่กับท่านด้วย ขณะ
ที� โยเซฟแจ้งให้ พี� น้องรู้ จักตั ว
ท่าน
2แล้วโยเซฟร้องไห้เสียงดัง คน
อียิปต์ทั� งหลายและคนในสาํนัก
พระราชวังฟาโรห์กไ็ด้ยิน
3โยเซฟบอกพวกพี� น้องของตน
ว่า "เราคือโยเซฟ บิดาเรายังมี

(JE) ปฐก HJ:M (JJ) อพย JJ:JE (B) ฮชย E:BH-EJ; กจ G:BJ (E) ปฐก HJ:JI; HK:EM
(J) กจ G:BJ (H) ปฐก JG:EO (N) ปฐก HN:G-O; NI:EI (K) ปฐก HJ:B; HG:H, BJ
(G) ปฐก HN:N; NI:EI; กจ E:EJ (O) ปฐก HB:HJ; HE:K
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17 ฟาโรห์ รั บสั� งกั บโยเซฟว่ า
"พูดกับพี� น้องของท่านว่า `ทาํ
ดังนี�  คือเอาของบรรทุกสัตว์
กลับไปแผ่นดินคานาอัน
18 พาบิดาและครอบครัวของ
เจ้ามาหาเรา เราจะประทานของ
ดีที�สุดในแผ่นดินอียิปต์ให้พวก
เจ้า พวกเจ้าจะได้รับประทานผล
อันอุดมบริบูรณ์ของประเทศนี� '
19 เราสั� งเจ้าแล้ว จงทาํดังนี�
เอารถบรรทุกจากประเทศอียิปต์
ไปรับเด็กเล็กๆและภรรยาของ
เจ้ากับนาํบิดาของเจ้ามา
20 อย่ าเสี ยดายทรั พย์ สมบัติ
เลย เพราะของดีที�สุดทั�วประ-
เทศอียิปต์เป็นของเจ้าแล้ว"
21 บรรดาบุตรของอิสราเอลก็
ทาํตาม โยเซฟจัดรถบรรทุกให้
เขาตามรับสั�งของฟาโรห์ กับให้
เสบียงรับประทานตามทาง
22 โยเซฟให้เสื� อผ้าคนละสาํรับ
แต่ให้เงินแก่เบนยามินสามร้อย
เหรียญกับเสื� อห้าสาํรับ
23 โยเซฟฝากของต่อไปนี� ให้
บิดา คือลาสิบตัวบรรทุกของดีที�
สุดในประเทศอียิปต์ และลาตัว
เมียอีกสิบตัวบรรทุกข้าว ขนม
ปัง และเสบียงอาหารสาํหรับให้
บิดารับประทานตามทาง
24 ดังนั� น โยเซฟส่งพี� น้องไป
แล้วเขากอ็อกไป แล้วท่านสั�งเขา
ว่า "จงระวังให้ดีอย่าได้วิวาทกัน

ขอลงมาหาลูก อย่าได้ช้า
10 พ่อจะได้อาศัยอยู่ในแผ่นดิน
โกเชน และพ่อจะได้อยู่ใกล้ลูก
ทั� งตั วพ่อกั บลู กหลานและฝู ง
แพะแกะ ฝูงวัว และทรัพย์
ทั�งหมดของพ่อ
11 ลู กจะบาํ รุ งรั กษาพ่อที� นั� น
ด้วยยังจะกันดารอาหารอีกห้าปี
มิฉะนั� นพ่อและครอบครัวของ
พ่อและผู้คนที�พ่อมีอยู่จะยากจน
ไป"'
12 ดูเถิด นัยน์ตาพี�และนัยน์ตา
ของเบนยามิ น น้ องชายของ
ข้าพเจ้าได้ เห็นว่าเป็นปากของ
ข้าพเจ้าเองที�ได้พูดกับพี�
13 พี�จงเล่าให้บิดาของเราฟังถึง
ยศศักดิW ที� ข้าพเจ้ามีอยู่ในอียิปต์
และที� พี� ได้ เห็นนั� นทุกประการ
พี�จงรีบพาบิดาเราลงมาที�นี� เถิด"
14 โยเซฟกอดคอเบนยามินผู้
น้องแล้วร้องไห้ เบนยามินก็
กอดคอโยเซฟร้องไห้เหมือนกัน
15 ยิ�งกว่านั� นโยเซฟจึงจุบพี�ชาย
ทั� งปวงและร้องไห้ หลังจากนั�น
พี� น้องของท่านก็สนทนากับโย-
เซฟ

โยเซฟส่งรถถึงคานาอนั
ไปรบัยาโคบ

16 ข่าวว่า "พี� น้องของโยเซฟ
มา" ไปถึงราชวังฟาโรห์ ฟาโรห์
กับข้าราชการของพระองค์ก็พา
กันยินดี

(BI) ปฐก HK:EO, JH (BB) ปฐก HG:BE (BE) ปฐก HE:EJ
(BJ) ปฐก HK:K-EO (BN) ปฐก HO:BI (BO) ปฐก EG:EO; HG:K
(EB) ปฐก HN:BM; HK:N (EE) ปฐก HJ:JH; วนฉ H:BE; E พกษ N:N
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ชาติใหญ่ที�นั�น
4 เราจะลงไปกับเจ้ าถึ งอี ยิปต์
และเราจะพาเจ้าขึ� นมาอีกด้วย
แน่ และโยเซฟจะวางมือบนตา
เจ้า"
5ยาโคบก็ยกไปจากเบเออร์เช-
บา บรรดาบุตรชายอิสราเอลก็
พายาโคบบิดาขึ� นรถบรรทุกที�
ฟาโรห์ ส่งมารับไปกับลูกหลาน
เลก็ๆและภรรยาของเขา
6 เขาพาฝู งสั ต ว์ ของตนและ
ทรัพย์ที�เขาได้มาในแผ่นดินคา-
นาอันนั� นไปอียิปต์ ทั� งยาโคบ
กับบรรดาเชื� อสายของท่าน
7 คื อลู กหลานชายหญิ งและ
เชื� อสายทั� งหมดของท่านเข้าไป
ในอียิปต์
8 ต่อไปนี� เป็นชื� อลูกหลานของ
อิสราเอลที� เข้าไปในอียิปต์ ทั� ง
ยาโคบและบุตรชายของท่านคือ
รูเบน บุตรหัวปีของยาโคบ
9และบุตรชายของรูเบน คือ
ฮาโนค ปัลลู เฮสโรน และคารมี
10 บุตรชายของสิเมโอน คือ
เยมูเอล ยามีน โอหาด ยาคีน
และโศหาร์ กับชาอูล บุตรชาย
ของหญิงคนคานาอัน
11 บุตรชายของเลวี คือ เกอร์-
โชน โคฮาท และเมรารี
12 บุตรชายของยูดาห์คือ เอร์
โอนัน เช-ลาห์ เปเรศ เศ-ราห์
แต่เอร์และโอนันได้ถึงแก่ความ

ตามทาง"
25 พวกพี� น้ องก็พากั นขึ� นไป
จากอียิปต์เข้าไปในแผ่นดินคา-
นาอันไปหายาโคบบิดาของตน
26 บอกบิดาว่า "โยเซฟยังมี
ชีวิตอยู่ ท่านเป็นผู้ครอบครอง
ประเทศอียิปต์ทั� งหมด" แต่จิต
ใจยาโคบงงงันเพราะยังไม่เชื� อ
เขา
27 เขาจึ งเล่ าคาํของโยเซฟให้
บิดาฟังทุกประการ คือคาํที�โย-
เซฟสั� งพวกเขาไว้ เมื� อยาโคบ
เห็นรถบรรทุกที� โยเซฟส่งมารับ
ตน จิตใจของท่านกฟื็� นแช่มชื�น
ขึ� น
28 อิสราเอลจึงว่า "เราอิ� มใจ
แล้ว โยเซฟลูกเรายังมีชี วิตอยู่
เราจะไปเห็นลูกก่อนเราตาย"

ยาโคบลงไปยงัอียิปต์

46
อิ สราเอลเดิ นทางไป
พร้ อมกั บทรั พย์ ทั� ง

หมด มาถึงเมืองเบเออร์เชบา
และถวายเครื�องบูชาแด่พระเจ้า
ของอิสอัคบิดาของตน
2พระเจ้าตรัสแก่อิสราเอลโดย
นิมิตในเวลากลางคืนว่า "ยาโคบ
ยาโคบเอ๋ย" ยาโคบทูลว่า "ข้า
พระองค์อยู่ที�นี�พระเจ้าข้า"
3พระองค์จึงตรัสว่า "เราคือ
พระเจ้า คือพระเจ้าของบิดาเจ้า
อย่ ากลั วที� จะลงไปยั งอี ยิ ปต์
เพราะเราจะให้ เจ้ าเป็นประชา

(EK) โยบ EM:EH; สดด BEK:B; ลก EH:BB, HB (EG) วนฉ BN:BM (B) ปฐก EB:JB
(E) ปฐก BN:B (J) ปฐก BE:E (H) ปฐก BN:BK (N) ปฐก HN:BM-EB (K) พบญ EK:N
(O) อพย B:B-H (M) อพย K:BN (BI) อพย K:BH (BB) อพย K:BK-BG (BE) ปฐก JO:J

 01_gen.pub 
 page 102

 Friday, September 6, 2019 11:24 



หน้า 103 ปฐมกาล HK

ท่าน
21 บุตรชายของเบนยามิน คือ
เบลา เบเคอร์ อัชเบล เก-รา
นาอามาน เอไฮ โรช มุปปิม
หุปปิม และอาร์ด
22 พวกเหล่านี� เป็นบุตรชายของ
นางราเชลที�เกิดแก่ยาโคบ มีสิบ
สี�คนด้วยกัน
23 บุตรชายของดานคือ หุชิม
24 บุตรชายของนัฟทาลี คือ
ยาเซเอล กูนี เยเซอร์ และชิล-
เลม
25 พวกเหล่านี� เป็นบุตรชายของ
นางบิลฮาห์ ผู้ที�ลาบันยกให้แก่
นางราเชลบุตรสาวของตน และ
บุตรเจ็ดคนนี� นางคลอดให้ยา-
โคบ
26 บรรดาคนของยาโคบซึ� งออก
มาจากบั� นเอวของท่านที� เข้ามา
ในอียิปต์นั� น ไม่นับภรรยาของ
บุตรชายยาโคบ มีหกสิบหกคน
ด้วยกัน
27 บุตรชายของโยเซฟซึ� งเกิด
แก่ท่านในอียิปต์มีสองคน นับ
คนทั� งปวงในครอบครัวของยา-
โคบที� เข้ามาในอียิปต์ได้เจ็ดสิบ
คน

ญาติพี�นอ้งของโยเซฟ
ไปอาศยัในเมืองโกเชน

28 ยาโคบให้ยูดาห์ ล่วงหน้าไป
หาโยเซฟเพื� อจะนาํหน้าไปยั ง
เมืองโกเชน แล้วพวกเขากม็าถึง

ตายในแผ่นดินคานาอัน บุตร
ชายของเปเรศคือ เฮสโรน และ
ฮามูล
13 บุตรชายของอิสสาคาร์ คือ
โทลา ปูวาห์ โยบ และชิมโรน
14 บุตรชายของเศบูลุน คือ
เสเรด เอโลน และยาเลเอล
15 พวกเหล่านี� เป็นบุตรชายของ
นางเลอาห์ ซึ�งนางคลอดให้ยา-
โคบในปัดดานอารัม กับบุตร
สาวชื� อ ดีนาห์ บุตรชายหญิง
หมดด้วยกันมีสามสิบสามคน
16 บุตรชายของกาด คือ ศิฟี-
โอน ฮักกี ชูนี เอสโบน เอรี
อาโรดี และอาเรลี
17 บุตรชายของอาเชอร์ คือ
ยิมนาห์ อิชอูอาห์ อิชอูไอ และ
เบรีอาห์ กับเสราห์น้องสาวของ
เขา และบุตรชายของเบรีอาห์
คือ เฮเบอร์และมัลคีเอล
18 พวกเหล่านี� เป็นบุตรชายของ
นางศิลปาห์ ผู้ที�ลาบันยกให้แก่
นางเลอาห์บุตรสาวของตน และ
บุตรสิบหกคนนี� นางคลอดให้
ยาโคบ
19 บุตรชายของนางราเชลภรร-
ยายาโคบคือ โยเซฟและเบนยา-
มิน
20 มนัสเสห์กับเอฟราอิม เกิด
แก่โยเซฟในแผ่นดินอียิปต์ ซึ� ง
นางอาเสนัทบุตรสาวของโปทิ-
เฟรา ปุโรหิตเมืองโอนคลอดให้

(BJ) กดว EK:EJ (BH) กดว EK:EK (BN) ปฐก JN:EJ; HM:JB (BK) กดว EK:BN
(BG) กดว EK:HH (BO) ปฐก EM:EH (BM) ปฐก JN:EH  (EB) กดว EK:JO-JM
(EJ) กดว EK:HE (EH) กดว EK:HO (EN) ปฐก EM:EM (EG) อพย B:N (EO) ปฐก JB:EB
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อาศัยอยู่ในแผ่นดินโกเชน เหตุ
ว่า คนเลี� ยงแพะแกะทุกคนนั� น
เป็นที� พึงรังเกียจสาํหรับชาวอี-
ยิปต์"

ยาโคบเขา้เฝ้าฟาโรห์

47
โยเซฟเข้ าไปทู ลฟา-
โรห์ว่า "บิดาและพี�

น้องของข้าพระองค์กับฝูงแพะ
แกะ ฝูงวัวและทรัพย์สมบัติของ
เขาทั� งสิ� นมาจากแผ่นดินคานา-
อันแล้ว ดูเถิด พวกเขาอยู่ใน
แผ่นดินโกเชน"
2โยเซฟเลือกคนจากหมู่พี� น้อง
คือผู้ชายห้าคนพาไปเฝ้าฟาโรห์
3ฟาโรห์ตรัสถามพี� น้องของโย-
เซฟว่า "พวกเจ้าเคยทาํมาหา
เลี� ยงชีพอย่างไร" เขาทูลฟาโรห์
ว่า "ผู้ รับใช้ของพระองค์เป็นผู้
เลี� ยงแพะแกะ ทั� งพวกข้าพระ
องค์และบรรพบุรุษของพวกข้า
พระองค์"
4 เขาทูลฟาโรห์อีกว่า "พวกข้า
พระองค์มาอาศัยอยู่ในแผ่นดิน
นี�  เพราะไม่มีทุ่ งหญ้าจะเลี� ยง
สัตว์ของข้าพระองค์ผู้ รับใช้ของ
พระองค์ เพราะเหตุว่าในแผ่น
ดินคานาอันนั� นกันดารอาหาร
นัก เหตุฉะนี� บัดนี�  ขอโปรดให้
ข้าพระองค์ผู้ รับใช้ของพระองค์
อาศัยอยู่ในแผ่นดินโกเชนเถิด"
5 ฟาโรห์ จึ งตรั สแก่ โยเซฟว่ า
"บิดาและพี� น้องของท่านมาหา

แผ่นดินโกเชน
29 โยเซฟก็จัดรถม้าของตนขึ� น
ไปยังเมืองโกเชนรับอิสราเอล
บิดาของตน พอเห็นบิดาท่านก็
กอดคอบิดาไว้ร้องไห้เป็นเวลา
นาน
30 อิ สราเอลพูดกั บโยเซฟว่ า
"เดี] ยวนี� พ่ อจะตายก็ตามเถิ ด
เพราะพ่อได้ เห็นหน้าเจ้ าแล้ว
และรู้ว่าเจ้ายังมีชีวิตอยู่"
31 โยเซฟจึ งบอกพี� น้ องและ
ครอบครัวของบิดาว่า "เราจะขึ� น
ไปแสดงแก่ฟาโรห์ และทู ลแก่
พระองค์ว่า `พี� น้องและครอบ
ครัวของบิดาผู้เคยอยู่ในแผ่นดิน
คานาอั นนั� นมาหาข้ าพระองค์
แล้ว
32 คนเหล่านั� นเป็นผู้ เลี� ยงแกะ
มีอาชีพเลี� ยงสัตว์ เขาพาฝูงแพะ
แกะ ฝูงวัว กับทรัพย์สมบัติของ
เขาทั�งสิ� นมาด้วย'
33 และต่อมาเมื� อฟาโรห์จะรับ
สั� งให้ท่านเข้าเฝ้าและจะถามว่า
`พวกเจ้าเคยทาํมาหาเลี� ยงชีพ
อย่างไร'
34 ท่านทั� งหลายจงทูลว่า `การ
ทาํมาหาเลี� ยงชีพของผู้รับใช้ของ
พระองค์นั� นเกี� ยวข้องกับพวก
สัตว์ใช้งานตั� งแต่เป็นเด็กมาจน
ทุกวันนี�  ทั�งข้าพระองค์ทั�งหลาย
และบรรพบุรุษของข้าพระองค์
ด้วย' เพื� อท่านทั� งหลายจะได้

(EM) ปฐก HB:HJ (JI) ลก E:EM-JI (JB) ปฐก HG:B
(JE) ปฐก HG:J (JJ) ปฐก HG:E-J (JH) ปฐก JI:JN (B) ปฐก HN:BI
(E) กจ G:BJ (J) ปฐก HK:JE-JH; อพย E:BG, BM (H) ปฐก BN:BJ; HJ:B; HK:JH
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โยเซฟขายอาหารใหแ้ก่
ประชาชนและซื� อที�ดิน

สําหรบัฟาโรห์
13 และทั� วแผ่นดินขาดอาหาร
เพราะการกันดารอาหารร้ายแรง
จนแผ่นดินอี ยิปต์และแผ่นดิน
คานาอันทั�งสิ� นหิวโหยเพราะการ
กันดารอาหาร
14 โยเซฟรวบรวมเงินทั� งหมดที�
ได้ จากการขายข้าวในประเทศ
อียิปต์และแผ่นดินคานาอันและ
โยเซฟนาํเงินนั� นไปไว้ในราชวัง
ฟาโรห์
15 เมื� อเงิ นในประเทศอี ยิปต์
และแผ่นดินคานาอันหมดแล้ว
ชาวอียิปต์ทั� งปวงมากราบเรียน
โยเซฟว่า "ขออาหารให้พวก
ข้าพเจ้าเถิด เหตุใดพวกข้าพ-
เจ้าจะต้องอดตายต่อหน้าท่าน
เพราะเงินหมดเล่า"
16 โยเซฟจึงบอกว่า "ถ้าเงิน
หมดแล้วจงเอาฝูงสัตว์ของเจ้า
มาและเราจะให้ ข้ าวแลกกั บ
สัตว์"
17 เขาก็นาํฝูงสัตว์มาให้โยเซฟ
โยเซฟกใ็ห้อาหารแก่เขาแลกกับ
ม้า แพะแกะ ฝูงวัวและลา ในปี
นั� นท่านจ่ายอาหารแลกกับสัตว์
ต่างๆของเขา
18 เมื�อปีนั�นสิ� นสุดลงแล้ว เขาก็
มาหาท่านในปีที�สองกราบเรียน
ท่านว่า "พวกข้าพเจ้าจะไม่ปิด

ท่านแล้ว
6ท่ านมีประเทศอี ยิปต์ อยู่ ต่อ
หน้า ให้บิดาและพี�น้องของท่าน
ตั� งหลักแหล่งอยู่ในแผ่นดินดีที�
สุดคือให้เขาอยู่ แผ่นดินโกเชน
แล้วในพวกพี� น้องนั�น ถ้าท่านรู้
ว่า ผู้ใดเป็นคนมีความสามารถ
จงตั� งผู้ นั� นให้ เป็นหัวหน้ากอง
เลี� ยงสัตว์ของเรา"
7 โยเซฟก็พายาโคบบิดาของ
ท่านเข้าเฝ้าฟาโรห์ ยาโคบก็
ถวายพระพรแก่ฟาโรห์
8ฟาโรห์ จึ งตรัสถามยาโคบว่า
"อายุท่านได้เท่าไร"
9ยาโคบทูลตอบฟาโรห์ว่า "ข้า
พระองค์ดาํรงชีวิตสัญจรอยู่นับ
ได้ร้อยสามสิบปี ชีวิตของข้า
พระองค์สั� นและมีความลาํบาก
ไม่ เท่ าอายุ บรรพบุ รุ ษของข้ า
พระองค์ในวันที�ดาํรงชีวิตสัญจร
อยู่นั�น"
10 ยาโคบถวายพระพรแก่ฟา-
โรห์ แล้วทูลลาไปจากฟาโรห์
11 ฝ่ายโยเซฟให้บิดาและพวก
พี� น้องของตนอยู่ และถือกรรม
สิทธิW ที�ดินในประเทศอียิปต์ ใน
แผ่นดินที�ดีที�สุดคือ ในแผ่นดิน
ราเมเสส ตามรับสั�งของฟาโรห์
12 โยเซฟเลี� ยงดูบิดาและพวกพี�
น้องรวมทั� งครอบครัวของบิดา
ให้มีอาหารรับประทานตามจาํ-
นวนคนในครอบครัว

(K) ปฐก EI:BN; HN:BI, BO (G) ปฐก HG:BI; HO:BN, EI (M) ปฐก N:N; BB:BI-BB
(BI) ปฐก HG:G (BB) ปฐก HG:K, EG; อพย B:BB; BE:JG (BE) ปฐก HN:BB; NI:EB
(BJ) ปฐก HB:JI; กจ G:BB (BH) ปฐก HB:NK; HE:K (BN) ปฐก HG:BM
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23 โยเซฟชี� แจงแก่ประชาชนทั� ง
ปวงว่า "ดูเถิด วันนี� เราซื� อตัว
พวกเจ้ากับที�ดินของเจ้าให้เป็น
ของฟาโรห์แล้ว นี� เราจะให้เมลด็
ข้าวแก่พวกเจ้าและพวกเจ้าจง
เอาไปหว่านเถิด
24 และต่อมา เมื�อได้ผลแล้วจง
ถวายส่วนหนึ�งในห้าส่วนแก่ฟา-
โรห์ เก็บสี� ส่วนไว้เป็นของตน
สาํ หรั บใช้ เป็ นเมล็ ดข้ าวบ้ าง
เป็นอาหารสาํหรับเจ้าและครอบ
ครัวกับเดก็เลก็บ้าง"
25 คนทั�งหลายกก็ล่าวว่า "ท่าน
ช่วยชีวิตข้าพเจ้าไว้ ขอให้ข้าพ-
เจ้าทั� งหลายได้ รับความกรุณา
ในสายตาของนายข้าพเจ้าเถิด
ข้าพเจ้าทั� งหลายยอมเป็นทาส
ของฟาโรห์"
26 โยเซฟตั� งเป็ นกฎหมายใน
ประเทศอียิปต์ตราบเท่าทุกวันนี�
ว่า ให้ฟาโรห์ได้ส่วนหนึ� งในห้า
ส่วน เว้นแต่ที�ดินของปุโรหิตเท่า
นั�นไม่ตกเป็นของฟาโรห์

ยาโคบตอ้งการ
ถูกฝังไวใ้นเฮโบรน

27 พวกอิ สราเอลอาศัยอยู่ ใน
ประเทศอียิปต์ ณ แผ่นดินโก-
เชน เขามีทรัพย์สมบัติที� นั� น
และมีลูกหลานทวีขึ� นมากมาย
28 ยาโคบมี ชี วิตอยู่ ในแผ่นดิน
อียิปต์สิบเจด็ปี รวมอายุยาโคบ
ได้ร้อยสี�สิบเจด็ปี

บังเรื�องนี� ไว้จากนายของข้าพเจ้า
ว่า เงินของข้าพเจ้าหมดแล้วและ
ฝู งสัตว์ ของข้าพเจ้าก็ เป็นของ
นายแล้วด้วย ข้าพเจ้าไม่มีสิ�งใด
เหลือในสายตาของท่านเลย เว้น
แต่ตัวข้าพเจ้ากับที�ดินเท่านั�น
19 เหตุ ใดข้าพเจ้าทั� งหลายจะ
ต้องอดตายต่อหน้าต่อตาท่าน
เล่า ทั� งตัวข้าพเจ้ากับที�ดินของ
ข้าพเจ้าทั� งหลายด้วย ขอท่าน
โปรดซื� อพวกข้าพเจ้ากับที� ดิน
แลกกับอาหาร ข้าพเจ้าทั�งหลาย
กับที� ดินจะเป็นทาสของฟาโรห์
ขอท่ านโปรดให้ เมล็ดข้ าวแก่
พวกข้าพเจ้า เพื� อข้าพเจ้าทั� ง
หลายจะมีชีวิตอยู่ได้และไม่ตาย
เพื�อที�ดินนั�นจะไม่รกร้างไป"
20 โยเซฟก็ซื� อที� ดินทั� งหมดใน
อียิปต์ให้แก่ฟาโรห์ เพราะคน
อี ยิปต์ ทุกคนขายไร่นาของตน
เนื� องจากการกันดารอาหารรุน-
แรงต่อเขายิ� งนัก เพราะฉะนั� น
แผ่นดินจึงตกเป็นของฟาโรห์
21 ส่วนประชาชนเหล่านั�น โย-
เซฟให้ เขาย้ ายไปอยู่ ที� เมื อง
ต่างๆทั�วประเทศอียิปต์
22 เว้นแต่ที�ดินของพวกปุโรหิต
เท่านั� นโยเซฟไม่ได้ซื� อ เพราะ
ปุโรหิตได้รับปันส่วนจากฟาโรห์
และดาํรงชี วิตอาศัยตามส่วนที�
ฟาโรห์พระราชทาน เหตุฉะนี�
เขาจึงไม่ได้ขายที�ดินของเขา

(BM) ปฐก HJ:O (EI) วว N:N-BI; BB:BN
(EE) ปฐก HB:HN; ลนต EN:JH; อสร G:EH (EN) ปฐก JJ:BN
(EK) ปฐก HG:EE (EG) ปฐก BG:K; EK:H; JN:BB; HK:J; HG:BB; อพย B:G; พบญ EK:N
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3 ยาโคบจึ งพู ดกั บโยเซฟว่ า
"พระเจ้ าผู้ ทรงมหิทธิ ฤทธิW ได้
สาํแดงพระองค์แก่ พ่อที� ตาํบล
ลูสในแผ่นดินคานาอัน และทรง
อวยพระพรแก่พ่อ
4และตรัสแก่พ่อว่า  `ดูเถิด เรา
จะให้เจ้ามีลูกดกทวียิ� งขึ� นและ
เราจะทาํให้เจ้าเป็นชนชาติใหญ่
และจะยกแผ่นดินนี� ให้แก่ เชื� อ
สายของเจ้าที�มาภายหลังเจ้าเป็น
กรรมสิทธิW เป็นนิตย์'
5 ส่วนบุตรชายทั� งสองของเจ้าที�
เกิ ดแก่ เจ้ าในประเทศอี ยิ ปต์
ก่อนพ่อมาหาเจ้าในอียิปต์ก็เป็น
บุตรของพ่อ เอฟราอิมและ
มนั สเสห์ จะต้ องเป็ นของพ่ อ
เหมือนรูเบนและสิเมโอน
6 ส่ วนบุ ตรของเจ้ าที� เกิ ดมา
ภายหลังเขาจะนับเป็นบุตรของ
เจ้า เขาจะได้ชื� อตามพี� ชาย
ในการรับมรดกของเขา
7และสาํหรับพ่อ เมื� อพ่อจาก
ปัดดานมา นางราเชลซึ� งอยู่กับ
พ่อก็ได้สิ� นชีวิตในแผ่นดินคา-
นาอั นขณะอยู่ ตามทางยั งห่ าง
จากเอฟราธาห์ แล้วพ่อได้ฝัง
ศพเธอไว้ริมทางไปเอฟราธาห์
คือเบธเลเฮม"
8อิสราเอลเห็นบุตรชายทั� งสอง
ของโยเซฟจึงถามว่า "นี�ใคร"
9โยเซฟตอบบิดาของตนว่า "นี�
เป็นบุตรชายของลูกที� พระเจ้า

29 เวลาที� อิสราเอลจะสิ� นชีพก็
ใกล้เข้ามาแล้ว ท่านจึงเรียกโย-
เซฟบุตรชายท่านมาสั� งว่า "ถ้า
เดี] ยวนี� เราได้รับความกรุณาใน
สายตาของเจ้า เราขอร้องให้เจ้า
เอามือของเจ้าวางไว้ใต้ขาอ่อน
ของเรา และปฏิบัติต่อเราด้วย
ความเมตตากรุ ณาและจริ งใจ
ขอเจ้าโปรดอย่าฝังศพเราไว้ใน
อียิปต์เลย
30 แต่เราจะถูกฝังไว้กับบรรพ-
บุรุษของเรา แล้วเจ้าจงนาํเรา
ออกจากอียิปต์ไปฝังไว้ ณ ที�ฝัง
ศพบิดาเราเถิด" โยเซฟกส็ัญญา
ว่า "ข้าพเจ้าจะกระทาํตามที�ท่าน
สั�ง"
31 อิสราเอลจึงบอกว่า "จงปฏิ-
ญาณตัวให้เราด้วย" โยเซฟก็
ปฏิญาณให้บิดา แล้วอิสราเอลก็
กราบลงที�บนหัวนอน

บุตรชายโยเซฟ
เยี�ยมเยียนยาโคบ

48
และต่ อมาภายหลั ง
เหตุการณ์เหล่านี�  มี

คนเรียนโยเซฟว่า "ดูเถิด บิดา
ของท่านป่วย" โยเซฟกพ็ามนัส-
เสห์และเอฟราอิมบุตรชายทั� ง
สองของตนไป
2มีคนบอกยาโคบว่า "ดูเถิด
โยเซฟบุตรชายมาหาท่าน" อิส-
ราเอลก็รวบรวมกาํลังลุกขึ� นนั� ง
บนที�นอน

(EM) ปฐก EH:E-H, HM; NI:EN (JI) ปฐก HM:EM; NI:N-BJ (JB) ปฐก HO:E
(B) ปฐก HB:NB (J) ปฐก EO:BJ, BM; JN:K, M (H) ปฐก BG:O; JN:BE
(N) ปฐก HB:NI; HK:EI; HO:O (G) ปฐก JN:M, BK, BM-EI (M) ปฐก EG:H; HG:BN
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อับราฮัมและอิสอัคบิดาข้าพเจ้า
ดาํเนินอยู่ เฉพาะพระพักตร์นั� น
ขอพระเจ้าผู้ทรงบาํรุงเลี� ยงชีวิต
ข้าพเจ้าตั� งแต่เกิดมาจนวันนี�
16 ขอทูตสวรรค์ที� ได้ช่วยข้าพ-
เจ้าให้พ้นจากความชั�วร้ายทั�งสิ� น
โปรดอวยพรแก่เด็กหนุ่มทั� งสอง
นี�  ให้เขาสืบชื� อของข้าพเจ้าและ
ชื�อของอับราฮัมและชื�อของอิส-
อัคบิดาของข้าพเจ้าไว้และขอให้
เขาเจริญขึ� นเป็นมวลชนบนแผ่น
ดินเถิด"
17 ฝ่ายโยเซฟเมื� อเห็นบิดาวาง
มือข้างขวาบนศีรษะของเอฟรา-
อิมก็ไม่พอใจ จึงจับมือบิดาจะ
ยกจากศีรษะเอฟราอิมวางบน
ศีรษะมนัสเสห์
18 โยเซฟพูดกั บบิ ดาของตน
ว่า "ไม่ถูก  บิดาของข้าพเจ้า
เพราะคนนี� เป็นหัวปี ขอท่านวาง
มือขวาบนศีรษะคนนี� เถิด"
19 บิ ดาก็ ไ ม่ ยอมจึ งตอบว่ า
"พ่อรู้แล้ว ลูกเอ๋ย พ่อรู้แล้ว เขา
จะเป็นคนตระกูลหนึ�งด้วย และ
เขาจะใหญ่โตด้วย แต่แท้จริง
น้องชายจะใหญ่โตกว่าพี�  และ
เชื� อสายของน้องนั� นจะเป็นคน
หลายประชาชาติด้วยกัน"
20 วันนั� นอิสราเอลก็ให้พรแก่
ทั�งสองคนว่า "พวกอิสราเอลจะ
ใช้ชื� อเจ้าให้พรว่า `ขอพระเจ้า
ทรงโปรดให้ ท่ านเป็นเหมื อน

ประทานแก่ ลู กในแผ่นดิ นนี� "
อิสราเอลจึงว่า "ขอเจ้าพาบุตร
ทั�งสองเข้ามาเพื�อพ่อจะได้ให้พร
แก่เขา"
10 คราวนั�นตาของอิสราเอลมืด
มัวไปเพราะชรา มองอะไรไม่
เห็น โยเซฟพาบุตรเข้ามาใกล้
บิดา บิดากจุ็บกอดเขา
11 อิสราเอลบอกโยเซฟว่า "แต่
ก่อนพ่อคิดว่า จะไม่ได้เห็นหน้า
เจ้า แต่ดูเถิด พระเจ้าทรงโปรด
ให้ พ่อเห็นทั� งเชื� อสายของเจ้า
ด้วย"
12 โยเซฟเอาบุตรออกมาจาก
ระหว่างเข่าของท่าน แล้วกราบ
ลงถึงดิน
เอฟราอิมกบัมนสัเสหจ์ะเป็น
หวัหนา้ตระกูลสองตระกูล

ของอิสราเอล
13 โยเซฟจูงบุตรทั� งสองเข้าไป
ใกล้บิดา มือขวาจับเอฟราอิมให้
อยู่ ข้างซ้ายอิสราเอล และมือ
ซ้ายจับมนัสเสห์ ให้อยู่ ข้างขวา
อิสราเอล
14 ฝ่ ายอิ สราเอลก็ เหยียดมื อ
ขวาออกวางบนศีรษะเอฟราอิม
ผู้เป็นน้อง และมือซ้ายวางไว้บน
ศีรษะมนัสเสห์ โดยตั� งใจเหยียด
มือออกเช่นนั�น เพราะมนัสเสห์
เป็นบุตรหัวปี
15 แล้ วอิสราเอลกล่าวคาํอวย
พรแก่โยเซฟว่า "ขอพระเจ้าที�

(BI) ปฐก EG:B, EG; HN:BN; B ซมอ J:E (BB) ปฐก HN:EK
(BH) ปฐก HO:BM; ยชว BG:B (BN) ปฐก BG:B; EH:HI (BK) ปฐก EE:BB, BN-BO
(BG) ปฐก HO:BH (BM) ปฐก HO:BH; กดว B:JJ, JN; พบญ JJ:BG (EI) นรธ H:BB-BE
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5สิเมโอนกับเลวีเป็นพี� น้องกัน
เครื�องอาวุธร้ายกาจอยู่ในที�อา-
ศัยของเขา
6โอ จิตวิญญาณของเราเอ๋ย
อย่ าเข้ าไปในที� ลึ กลั บของเขา
ยศบรรดาศักดิW ของเราเอ๋ย อย่า
เข้าร่วมในที� ประชุมของเขาเลย
เหตุว่าเขาฆ่าคนด้วยความโกรธ
เขาทาํลายกาํแพงเมืองตามอาํ-
เภอใจเขา
7 ให้ความโกรธอันรุนแรงของ
เขาเป็นที� แช่ง ให้ความโทโสดุ
ร้ายของเขาเป็นที�สาปเถิด เราจะ
ให้ เขาแตกแยกกันในพวกยา-
โคบ จะให้เขาพลัดพรากไปใน
พวกอิสราเอล
8ยูดาห์เอ๋ย พวกพี�น้องจะสรร-
เสริญเจ้า มือของเจ้าจะจับคอ
ของศัตรูของเจ้า บุตรทั� งหลาย
ของบิดาจะกราบเจ้า
9 ยูดาห์เป็นลูกสิงโต ลูกเอ๋ย
เจ้าก็ได้ลุกขึ� นจากการจับสัตว์
เขาก้มลง เขาหมอบลงเหมือน
สิงโตตัวผู้ และเหมือนสิงโตแก่
ใครจะแหย่เขาให้ลุกขึ� น
10 ธารพระกรจะไม่ขาดไปจาก
ยูดาห์ หรือผู้ทรงตั� งพระราช
บัญญัติจะไม่ ขาดไปจากหว่ าง
เท้าของเขา จนกว่าชีโลห์จะมา
และชนชาติทั� งหลายจะรวบรวม
เข้ากับผู้นั�น
11 เขาผู กลาของเขาไว้ ที� เถา

เอฟราอิมและเหมือนมนัสเสห์
เถิด'" อิสราเอลจึงให้เอฟราอิม
เป็นใหญ่กว่ามนัสเสห์
21 อิสราเอลบอกโยเซฟว่า "ดู
เถิด พ่อจะตายแล้ว แต่พระเจ้า
จะทรงสถิตอยู่ กับพวกเจ้าและ
จะพาพวกเจ้ ากลั บไปสู่ แผ่ น
ดินของบรรพบุรุษของเจ้า
22 ยิ�งกว่านั�นอีก พ่อจะยกส่วน
หนึ� งที� พ่อตีได้จากมือคนอาโม-
ไรต์ด้วยดาบและธนูของพ่อนั� น
ให้แก่เจ้าแทนที�จะให้พี� น้องของ
เจ้า"

ยาโคบกล่าวคําอวยพร

49
ยาโคบเ รี ยกบรรดา
บุตรชายของตนมาสั� ง

ว่า "พวกเจ้ามาชุมนุมกันแล้วเรา
จะบอกเหตุที�จะบังเกิดแก่เจ้าใน
ยุคสุดท้าย
2บุตรชายของยาโคบเอ๋ย จงมา
ประชุมกันฟัง จงฟังคาํอิสราเอล
บิดาของเจ้า
3 รูเบนเอ๋ย เจ้าเป็นบุตรหัวปี
ของเรา เป็นกาํลังและเป็นผล
แรกแห่งเรี� ยวแรงของเรา เป็น
ยอดแห่งความมีเกียรติและยอด
ของความรุนแรง
4เจ้าไม่มั�นคงเหมือนดั� งนํ�า จึง
เป็นยอดไม่ได้ ด้วยเจ้าล่วงเข้า
ไปถึงที�นอนบิดาของเจ้า เจ้าทาํ
ให้ที�นอนนั�นเป็นมลทิน เขาล่วง
เข้าไปถึงที�นอนของเรา

(EB) ปฐก EO:BN; HK:H; NI:EH (EE) ปฐก JH:EO; ยชว EH:JE (B) พบญ JJ:B, K-EN
(J) ปฐก EM:JE (H) ปฐก JN:EE (K) ปฐก JH:EK; สดด EK:M (G) ยชว BM:B, M; EB:B
(O) พบญ JJ:G; B พศด N:E (M) กดว EJ:EH; EH:M (BI) กดว EH:BG; สดด E:K-M
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ปลดปล่อย เขากล่าวคาํอันไพ-
เราะ
22 โยเซฟเป็นกิ� งที� เกิดผลดก
เป็นกิ� งที� เกิดผลดกอยู่ริมบ่อนํ�า
มีกิ�งพาดข้ามกาํแพง
23 พวกพรานธนู ได้ ทาํ ให้ เขา
ทุกข์โศก ทั�งยิงและเกลียดชังเขา
24 แต่ธนูของเขาเองยืนหยัดต่อ
สู้  ลาํแขนของเขามีกาํลังขึ� นโดย
พระหัตถ์ของพระเจ้าผู้ทรงเด-
ชานุภาพของยาโคบ (ผู้ เลี� ยง
แกะคือศิลาแห่งอิสราเอลมาจาก
พระองค์นั�น)
25 โดยพระเจ้าของบิดาเจ้าผู้จะ
ทรงช่วยเจ้า โดยพระองค์ทรง
ศักดานุภาพใหญ่ยิ� ง ผู้จะทรง
อวยพระพรแก่เจ้าด้วยพรที� มา
จากฟ้าเบื� องบน พรที�มาจากใต้
ทะเลเบื� องล่าง พรที�มาจากนม
และครรภ์
26 ส่วนพรที�มาจากบิดาของเจ้า
มีมากกว่าพรที�มาจากบรรพบุรุษ
ของเรา จนถึงที�สุดแห่งเนินเขา
เนืองนิตย์ ขอพรเหล่านั�นอยู่บน
ศีรษะของโยเซฟ และอยู่ เบื� อง
บนกระหม่อมศีรษะแห่งผู้ที� ต้อง
พรากจากพี�น้อง
27 ฝ่ ายเบนยามิ นจะล่ าเหยื� อ
เหมือนสุนัขป่า เวลาเช้าเขาจะ
กินเหยื� อเสีย เวลาเย็นเขาจะ
แบ่งปันของที�แย่งชิงไว้"
28 ทั� งหมดนี� เป็นตระกูลทั� งสิบ

องุ่ นและผูกลูกลาของเขาไว้ที�
เถาองุ่ นดีที� สุด เขาซักผ้าของ
เขาด้วยนํ�าองุ่ น เขาซักเสื� อ
ผ้าของเขาด้วยเลือดแห่งผลองุ่น
12 ตาเขาจะแดงด้ วยนํ�า องุ่ น
และฟันเขาขาวด้วยนํ�านม
13 เศบูลุนจะอาศัยอยู่ที� ท่าเรือ
ริมทะเล เขาจะเป็นท่าจอดเรือ
เขตแดนของเขาจะต่อกันไปถึง
เมืองไซดอน
14 ฝ่ ายอิ สสาคาร์ เป็นตั วลามี
กาํลังมากหมอบลงกลางสัมภา-
ระของมัน
15 เขาเห็นว่าที� พักดีและแผ่น
ดินสบาย จึงย่อบ่าของตนลงรับ
ไว้ ยอมเป็นทาสรับใช้การงาน
16 ส่วนดานจะปกครองพลไพร่
ของตน เหมือนเป็นตระกูลหนึ�ง
ในอิสราเอล
17 ดานจะเป็ นงู อ ยู่ ตามทาง
เป็นงูพิษที�อยู่ในหนทางที�กัดส้น
เท้าม้า ให้คนขี�ตกหงายลง
18 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ข้า
พระองค์รอคอยความรอดจาก
พระองค์
19 ฝ่ายกาดนั� นจะมีกองทัพมา
ยํ�า ยีเขา แต่ในที�สุดเขาจะกลับ
ตามไล่ตีกองทัพนั�น
20 อาหารบริ บู รณ์จะเกิ ดจาก
อาเชอร์ และเขาจะผลิตเครื� อง
เสวยสาํหรับกษัตริย์
21 นัฟทาลี เป็นกวางตั วเมียที�

(BJ) ปฐก BI:BM (BH) B พศด BE:JE (BN) B ซมอ BI:M (BK) พบญ JJ:EE
(BG) วนฉ BO:EG (BO) อสย EN:M (BM) พบญ JJ:EI (EI) พบญ JJ:EH
(EB) พบญ JJ:EJ (EJ) สดด BBO:BJ (EH) ปฐก HN:BB (EK) พบญ JJ:BN-BK
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ข้าราชการของตน ให้อาบยา
รักษาศพบิดาไว้ พวกหมอกอ็าบ
ยารักษาศพอิสราเอล
3เขาทาํการอาบยารักษาศพนั� น
ถึงสี� สิบวัน จึงสาํเร็จเวลาของ
การอาบยารักษาศพ ชาวอียิปต์
ก็ไว้ทุกข์ให้อิสราเอลถึงเจ็ดสิบ
วัน
4เมื� อวันเวลาที� ไว้ ทุกข์ให้ท่าน
ผ่านพ้นไปแล้ว โยเซฟก็เรียน
ข้าราชสาํนักของฟาโรห์ว่า "ถ้า
บัดนี� ข้าพเจ้าได้รับความกรุณา
ในสายตาของท่าน ขอโปรดไป
ทูลที�พระกรรณของฟาโรห์ว่า
5 บิดาให้เราปฏิญาณไว้ โดย
กล่าวว่า `ดูเถิด พ่อจวนจะตาย
แล้ว จงเอาศพพ่อไปฝังไว้ในอุ-
โมงค์ที�พ่อได้ขุดไว้สาํหรับพ่อ ณ
แผ่นดินคานาอัน' เหตุฉะนั�นบัด
นี� ขออนุญาตให้ข้าพเจ้าขึ� นไปฝัง
ศพบิดาแล้วข้าพเจ้าจะกลับมา
อีก"
6ฟาโรห์กรั็บสั�งว่า "จงขึ� นไปฝัง
ศพบิดาของท่ านตามคาํที� บิดา
ให้ท่านปฏิญาณไว้นั�นเถิด"
7 โยเซฟจึ งขึ� นไปฝั งศพบิ ดา
พวกข้าราชการของฟาโรห์ ผู้
ใหญ่ในราชสาํนักและบรรดาผู้
ใหญ่ทั� วแผ่นดินอี ยิปต์ทั� งสิ� นก็
ตามไปด้วย
8กับครอบครัวทั� งหมดของโย-
เซฟ พวกพี� น้องและครอบครัว

สองของอิสราเอล นี� เป็นถ้อยคาํ
ที� บิดากล่าวไว้แก่เขาและอวยพร
เขา ยาโคบให้พรแก่ทุกคนอย่าง
เหมาะสมกับแต่ละคน

สถานที�ฝังศพของยาโคบ
29 ยาโคบกาํ ชับเขาและกล่ าว
แก่เขาว่า "เราจะไปอยู่ ร่วมกับ
บรรพบุรุษของเรา จงฝังเราไว้
กับบรรพบุรุษของเราในถํ�าที�นา
ของเอโฟรนคนฮิตไทต์
30 ในถํ�า ที� อยู่ ในนาชื� อมัคเป-
ลาห์ หน้ามัมเรในแผ่นดินคา-
นาอัน ซึ� งอับราฮัมได้ซื� อกับนา
ของเอโฟรนคนฮิตไทต์ ไว้ เป็น
กรรมสิทธิW เพื�อใช้เป็นสุสาน
31 ณ ที�นั�น เขาฝังศพอับราฮัม
และซาราห์ภรรยาของเขา ที�นั�น
เขาได้ฝังศพอิสอัคและเรเบคาห์
ภรรยาของเขา และที�นั�นเราฝัง
ศพเลอาห์
32 นากับถํ�า ที� อยู่ ในนานั� นเรา
ซื� อจากลูกหลานของเฮท"
33 เมื� อยาโคบสั� งบุตรชายของ
ตนเสร็จแล้ว ก็ยกเท้าขึ� นบนที�
นอน แล้วก็สิ� นลมหายใจ และ
ถูกรวบรวมไปอยู่กับบรรพบุรุษ
ของท่าน

การฝังศพของยาโคบ

50
โยเซฟซบหน้าลงที�หน้า
บิดาแล้วร้องไห้และจุบ

ท่าน
2 โยเซฟบัญชาพวกหมอที� เป็น

(EM) ปฐก BN:BN (JI) ปฐก EJ:J-EI (B) ปฐก HK:H, EM; E พกษ BJ:BH
(E) ปฐก NI:EK; E พศด BK:BH; มธ EK:BE (J) ปฐก JG:JH; กดว EI:EM; พบญ JH:O
(H) อสธ H:E (N) ปฐก HG:EM-JB; E พศด BK:BH; อสย EE:BK; มธ EG:KI
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โยเซฟปลอบประโลม
พวกพี�นอ้ง

15 เมื� อพวกพี� ชายของโยเซฟ
เห็นว่าบิดาสิ� นชีวิตแล้ว เขาจึง
พูดว่า "บางทีโยเซฟจะชังพวก
เรา และจะแก้แค้นพวกเราแน่
นอน เพราะการประทุษร้ายที�
พวกเราเคยกระทาํแก่เขา"
16 พวกพี�กใ็ช้คนไปเรียนโยเซฟ
ว่า "บิดาท่านเมื�อก่อนจะสิ� นใจ
นั�นสั�งไว้ว่า
17 `พวกเจ้ าจงเรียนโยเซฟว่ า
บัดนี� เราขอท่ านโปรดให้อภั ย
การละเมิดและบาปของพวกพี�
ชายที�ประทุษร้ายท่าน' บัดนี� ขอ
ท่านโปรดให้อภัยการละเมิดของ
ข้าพเจ้าทั�งหลายผู้รับใช้ของพระ
เจ้าของบิดาท่าน" โยเซฟจึงร้อง
ไห้เมื�อฟังพี�ชายเรียนดังนี�
18 พี�ชายก็พากันมากราบลงต่อ
หน้าโยเซฟด้วยว่า "ดูเถิด ข้าพ-
เจ้ าทั� งหลายเป็นผู้ รั บใช้ ของ
ท่าน"
19 โยเซฟจึงบอกเขาว่า "อย่า
กลัวเลย เราเป็นดังพระเจ้าหรือ
20 สาํหรับพวกท่าน พวกท่าน
คิดร้ายต่อเรากจ็ริง แต่ฝ่ายพระ
เจ้าทรงดาํริให้เกิดผลดีอย่างที�
บังเกิดขึ� นแล้วในวันนี�  คือช่วย
ชีวิตคนเป็นอันมาก
21 ฉะนั� นบัดนี� พี� อย่ากลั วเลย
เราจะบาํรุงเลี� ยงพี�ทั� งบุตรด้วย"

ของบิดาท่ านก็ไปด้วยเหมื อน
กัน เว้นแต่เด็กเล็กๆและฝูง
แพะแกะฝูงวัวเท่านั�น เขาให้อยู่
ในแผ่นดินโกเชน
9มีขบวนราชรถ ขบวนม้าไปกับ
ท่าน เป็นขบวนใหญ่มาก
10 เขาก็พากั นมาถึ งลานนวด
ข้าวแห่งอาทาด ซึ� งอยู่ฟากแม่
นํ�าจอร์แดนข้างโน้น ที� นั� นเขา
ร้องไห้ครํ�า ครวญเป็นอั นมาก
โยเซฟกไ็ว้ทุกข์ให้บิดาเจด็วัน
11 เมื� อชาวแผ่นดินนั� นคือคน
คานาอันได้ เห็นการไว้ ทุ กข์ที�
ลานอาทาด เขาจึงพูดกันว่า "นี�
เป็นการไว้ทุกข์ใหญ่ของชาวอี-
ยิปต์" เหตุฉะนั�นเขาจึงเรียกชื�อ
ตาํบลนั� นว่า อาเบลมิสราอิม
ตาํบลนั�นอยู่ฟากแม่นํ�าจอร์แดน
ข้างโน้น
12 บุตรชายยาโคบกระทาํตาม
คาํที�ท่านสั�งเขาไว้
13 คือบรรดาบุตรชายเชิญศพ
ไปยังแผ่นดินคานาอัน แล้วฝัง
ไว้ ในถํ�า ที� อยู่ ในนาชื� อมัคเป-
ลาห์ ซึ� งอับราฮัมซื� อไว้กับนา
จากเอโฟรนคนฮิตไทต์ เป็น
กรรมสิทธิW เพื�อใช้เป็นสุสาน อยู่
หน้ามัมเร
14 เมื�อฝังศพบิดาแล้ว โยเซฟก็
กลับมายังอียิปต์ ทั� งท่านกับ
พวกพี� น้องและคนทั� งปวงที� ไป
ในงานฝังศพบิดาของท่าน

(BI) B ซมอ JB:BJ (BJ) ปฐก EJ:BK-EI; HM:EM-JB (BN) โยบ BN:EB
(BG) ปฐก HM:EN; สภษ EO:BJ (BO) ปฐก JG:G-BI; HB:HJ (BM) ปฐก JI:E; HN:N
(EI) สดด NK:N; กจ J:BJ-BN (EB) มธ N:HH
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จะทรงเยี� ยมเยียนพวกท่านเป็น
แน่ และจะพาพวกท่านออกไป
จากประเทศนี� ให้ถึ งแผ่นดินที�
พระองค์ทรงปฏิญาณไว้กับอับ-
ราฮัม อิสอัคและยาโคบ"
25 โยเซฟก็ ให้ ลู กหลานของ
อิสราเอลปฏิญาณตัวว่า  "พระ
เจ้าจะทรงเยี� ยมเยียนพวกท่าน
เป็นแน่แล้วท่านทั�งหลายต้องนาํ
กระดูกของเราไปจากที�นี� "
26 โยเซฟสิ� นชีพเมื�ออายุได้ร้อย
สิบปี เขาก็อาบยารักษาศพไว้
แล้วบรรจุไว้ในโลงที�อียิปต์

โยเซฟพูดปลอบโยนพวกพี� น้อง
และพูดอย่างกรุณาต่อเขา

โยเซฟใหลู้กหลานอิสราเอล
ปฏิญาณไว้

22 โยเซฟอาศัยอยู่ในอียิปต์ ทั�ง
ท่านและครอบครัวบิดาของท่าน
โยเซฟอายุยืนได้ร้อยสิบปี
23 โยเซฟได้เห็นลูกหลานเหลน
ของเอฟราอิม บุตรของมาคีร์ผู้
เป็นบุตรชายของมนัสเสห์ก็เกิด
มาบนเข่าของโยเซฟ
24 โยเซฟจึงบอกพวกพี� น้องว่า
"เราจวนจะตายแล้ว และพระเจ้า

(EJ) ปฐก JI:J; กดว EK:EM
(EH) ปฐก EK:J; JN:BE; HK:H; อพย J:BK
(EN) อพย BJ:BM; พบญ B:O; JI:B-O
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